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Aprilfestival søsættes med papirskibe

Farverige papirskibe sejler ned af fjorden med nysgerrige teaterinteresserede passagerer ombord - alle er de på vej til
festival i Frederikssund og Halsnæs i 2015.
Det er motivet på vinderplakaten til Aprilfestival – teater for små & store, hvor over 100 professionelle teatre indtager
kommunerne, og spiller mere end 150 forskellige forestillinger for børn i alle aldersgrupper og deres voksne.
28 forslag
Frederikssund Kommune udskrev i samarbejde med Teatercentrum i slutningen af juni måned en plakatkonkurrence. I
løbet af sommeren kom der 28 forskellige bud på hvordan festivalplakaten kunne se ud. Plakatforslagene kom fra grafiske
designere, fra billedkunstnere, fra børn, unge og ældre. Mange bud kom fra folk i lokalområdet.
De fleste af plakatkunstnerne havde valgt glade farver og enkel grafik som retningslinjerne foreskrev. Enkelte havde
forsøgt at indramme Frederikssund som det geografiske hjemsted for festivalen.
Fritidsudvalget i Frederikssund og en gruppe fagdommere kårede for nylig en vinderplakat, som både er lykkedes med at
have et forholdsvist stramt grafisk udtryk, og samtidig vise at Aprilfestivalen denne gang foregår i fjordbyen Frederikssund.
Vinderplakaten har fjorden som det centrale motiv der lyser blåt, mens papirskibe i pangfarver og livlige silhuetter viser os
at vi er på vej til en sprudlende glad teaterfestival.
Erfaren kunstner
Klara Espersen er den heldige vinder. Hun bliver præmieret med kr. 10.000,- og er i øvrigt ikke uerfaren, hverken når det
kommer til plakatkunst, scenekunst eller Aprilfestival. Hun har i mange år været ansat på Randers EgnsTeater
som presse- og kommunikationsansvarlig, og har gennem tiden produceret mange plakater - ikke mindst den plakat der
blev brugt da festivalen for et par år siden var i Randers.
Plakater udstilles
Man kan se Klaras flotte plakat i en nu let bearbejdet version, og de 27 øvrige plakatforslag, på Frederikssund Bibliotek,
der åbner en plakatudstilling fredag den 10. oktober kl. 15.00. Alle er velkomne.
Følg i øvrigt med i festivalforberedelserne på festivalens egen hjemmeside. Du kan også blive ven med ’Aprilfestival –
teater for små & store’ på Facebook.
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Forbedrede tilbud til hjemmeboende ældre
Fra den 1. september er der åbnet et helt nyt tilbud i form af et daghjem med 18 pladser, og antallet af pladser i daghjem
for demente er fordoblet til i alt 24 pladser. Samtidig er tilbuddet om afløsning i borgernes eget hjem intensiveret og
forankret i Dagaktivitet på Østergården.
- De nye tiltag har medført at personalestaben er blevet fordoblet og at dele af Østergården er blevet bygget om, så der er
lokaler til de mange nye aktiviteter, fortæller Mette Helveg Clausen, der er leder af kommunens dagtilbud til ældre.
De svageste ældre tilgodeses
Formand for Velfærdsudvalget Kasper Andersen er tilfreds med at de nye tiltag har direkte fokus på de svageste ældre og
deres pårørende.
- I daghjemmet kan mere plejekrævende borgere få tilbud om træning, bevægelse, aktiviteter og hjælp til fx bad og
sygepleje. Daghjemmet er også for borgere der bliver passet af pårørende, der har brug for aflastning, siger Kasper
Andersen og præciserer at det hidtidige tilbud om Aktivitet på Østergården fortsætter.
- Afløsning i borgerens eget hjem er især rettet mod demente borgere. Med dette tilbud kan vi give den pårørende
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mulighed for at forlade hjemmet uden bekymring, og med forvisning om at ægtefællen får et målrettet tilbud imens. Og
med det øgede antal pladser i daghjem for demente kan vi på en gang tilgodese den dementes behov for socialt samvær,
aktiviteter, træning og bevægelse og den pårørendes behov for aflastning i hverdagen, siger Kasper Andersen.
Indvielse af de nye lokaler på Østergården
Den 9. oktober 2014 kl. 13 – 16 er der åbent hus. Alle interesserede er velkomne til at komme og se de nye lokaler og
høre mere om de forskellige tilbud.
Udvidelsen af daghjem for demente og etablering af daghjem er en følge af budget 2014, mens afløsning i borgerens eget
hjem finansieres af Ældrepuljen, som regeringen har afsat til et permanent løft af ældreområdet.
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Diabetes 2 - en sygdom med psykosociale aspekter
Diabetes 2 handler om mere end sund kost og blodsukker. Kom og hør om det
tirsdag den 21. oktober kl. 18.00 – 20.00
i Cafeen på Lundebjerggård, Lundevej 48, 3600 Frederikssund.
Diabetessygeplejerske Susanne Holm Christensen holder foredrag om den nyeste forskning og sygdommens forskellige
aspekter, og vi byder på en sandwich og en flaske kildevand. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Diabetessygeplejerske Susanne Holm Christensen. Foto: Emil Monty Freddie.
Tilmelding senest den 17. oktober
Foredraget er primært for kommunens borgere med diabetes 2 og deres pårørende. Tilmelding sker efter først til mølle
princippet.
Du kan få mere information og tilmelde dig hos Birgitte Geneser, på 47 35 22 03 eller bgene@frederikssund.dk
Arrangør: Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune.
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Efterårsaktiviteter i Sillebro Ådal

Frederikssund Kommune byder efterårsferien velkommen lørdag den 11. oktober med en række skønne naturoplevelser
og aktiviteter i Sillebro Ådal.
Der vil være mulighed for at prøve mountainbikebanen, løberuten, boldbanen, shelters, fitness-miljøerne, grill-pladserne
og fiskesøen. En naturguide viser rundt i området, og man kan få gang i benene med stavgang.
Kom og vær med den 11. oktober
Lørdag den 11. oktober fra kl.10-14 har alle mulighed for at prøve de mange aktiviteter i ådalen.
Frederikssund Kommune sørger for guider der giver grundige introduktioner, så alle kan være med. Når sulten melder sig
byder kommunen på en let frokost. Der vil også være mulighed for at grille pølser og snobrød.
- Vi er stolte af Sillebro Ådal som fik national opmærksomhed da daværende miljøminister, Ida Auken, indviede anlægget i
2013, siger Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk Udvalg.
Fokus på klimaforandringer
Fremtidens ændringer i klimaet kræver tilpasninger i vores lokale miljø. Sillebro Ådalen er et godt eksempel herpå.
- Sillebro Ådal er Danmarks største klimatilpasningsprojekt. Klimasikring, regnvandshåndtering, naturgenopretning og
rekreative formål går hånd i hånd til gavn for mennesker, dyr og planter, siger Tina Tving Stauning.
Helt konkret har det betydet at Sillebro Å er slynget tilbage i sit oprindelige løb. Vandmiljøet er forbedret, og regnvandets
afløb til åen forsinkes og renses ved hjælp af naturlige regnvandsbassiner.
Programmet for aktivitetsdagen i Sillebro Ådal
Dagen starter ved fiskesøen kl.10.00, hvor formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, byder velkommen. Herefter
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er programmet følgende:
Kl. 10.15 Præsentation af aktiviteter.
Kl. 10.20 Løberuten (4 km) indvies med, at man kan løbe/gå turen.
Kl. 10.30, 11.15 og 12.45 Introduktion til stavgang. Der er stave til låns.
Kl. 10.30-12.00 Hygge-fodbold på natur-græsbanen ved Tvebjergvej/Poppelvej.
Kl. 11.00 og kl. 13.00 Naturvandring med en skovfoged.
Kl. 12.00 Frokost.
I løbet af dagen kan du også prøve den nye mountainbikebane, hvor der også laves en opvisning af dygtige
mountainbikere, du kan tage din fiskestang med og prøve lykken i fiskesøen og lave dit eget snobrød over åben ild.
De forskellige aktiviteter starter ved fiskesøen med mindre andet er angivet.
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Ny miljøstation ved Kulhuse
Nu er arbejdet med at anlægge en lokal miljøstation på Gammel Kulhusvej gået i gang.
Miljøstationen vil være klar til at tage imod de første besøgende inden årsskiftet. Arbejdet med selve pladsen forventes
færdig i løbet af oktober måned. Herefter skal der dog udføres forskellige tekniske installationer.

På Miljøstationen vil borgere kunne aflevere en stor del af det affald de ellers har skullet fragte til genbrugspladsen.
Miljøstationen er åben hele døgnet. På den måde bliver det lettere at aflevere affald til genanvendelse.
Følgende typer affald kan afleveres:
Pap
Papir
Glas emballager
Plast (flasker, dunke, bokse, beholdere, bøtter, emballage, plastposer og låg i plast)
Metal emballager (øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, metallåg, stanniol, foliebakker)
Småt elektronik (telefoner, opladere, små elapparater, musikafspillere, elværktøj)
Lyskilder (sparepærer, glødepærer, krystalpærer, LED-pærer, halogenpærer)
Batterier
Keramik, stentøj og porcelæn
Småt brændbart
På pladsen bliver der opsat en informationsstander med en nøjere vejledning i korrekt sortering af affaldet. Her vil der
også være mulighed for at foreninger kan informere om aktiviteter i lokalområdet.
Det er Druedalsvejens Entreprenørforrretning A/S der udfører arbejdet for Frederikssund Kommune. Moe A/S er
kommunens rådgiver og fører tilsyn med byggeriet. Der vil blive arbejdet på pladsen mellem kl. 7.00 og 15.30 på
hverdage.
Spørgsmål om Miljøstationen, og ønsker om at bruge informationsstanderen, bedes rettet til kommunens kontaktperson
Tom Henrik Johansen på 47 35 10 00 eller affald@frederikssund.dk.
Legetøjsmarked på Genbrugspladsen i Skibby
I efterårsferien kan du gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen samtidig med at du gør et godt fund.
Personalet i genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads har nemlig samlet en stor mængde legetøj der sælges til rimelige
priser.
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Butikken byder også på snart sæson aktuelle varer som ski, skøjter og kælke.
Kom og gør et godt fund.

De tre genbrugspladser i Frederikssund Kommune tager hele året imod effekter som borgerne finder er for gode til at blive
afleveret som affald. De indleverede effekter sorteres og klargøres, hvorefter de sættes til salg i butikken på Skibby
Genbrugsplads.
Butikken sælger året rundt brugte møbler, porcelæn, værktøj, legetøj og meget mere til rimelige priser.
Butikkens åbningstider:
Torsdag kl. 13.00 - 17.00
Fredag kl. 13.0 - 17.00
Lørdag kl. 8.00 - 13.00.
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Folkeskolen fylder rundt

Folkeskolen fylder 200 år. Det markeres i efterårsferien med
oplevelser fra gamle skoledage for både store og små.
Det bliver en efterårsuge med mange muligheder for oplevelser, også på tværs af generationerne. Alle er velkomne til at
starte efterårsferien med Morgensang. Kom og syng med ved Bibliotekssalonen, Jernbanegade 24, Frederikssund
mandag den 13. oktober kl. 10.00. Og hvem husker ikke morgensangen? Vi synger et par velkendte danske sange som
alle kender. Frederikssund Senior Sanggruppe synger for, og man kan bare kigge forbi. Alle er velkomne.
Samme formiddag åbner skoleudstillingen i Bibliotekssalonen. Kl. 10.30 vil formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard
(V) åbne den minderige skoleudstilling som kan ses resten af ugen.
Her vises en række nye og gamle skolefotos som i løbet af det sidste halve år er indsamlet i hele Frederikssund kommune
af Lokalarkiverne i Skibby, Slangerup, Frederikssund og Jægerspris. Udstillingen er åben alle dage fra mandag til fredag
kl. 10.00 til 15.00 og der er gratis adgang.
Den gamle skole
På Frederikssund Museum, Færgegården kan man opleve Den gamle skole.
Hør om hvordan det var at gå i skole, og prøv selv hvordan det er at sidde ved den skrå skolepult og skrive med pen og
blæk – og helst uden at klatte!
Efter frikvarteret bliver der ringet ind til håndarbejde, hvor alle kan prøve kræfter med pinde og garn når der bliver
undervist i strikning. Det hele foregår mandag kl. 12.00 til 13.00, tirsdag kl. 12.00 til 13.00 og 14.00 til 15.00, onsdag kl.
12.00 til 13.00, kl. 12.00 til 13.00 og 14.00 til 15.00 samt fredag kl. 12.00 til 13.00. Alle dage med gratis adgang.
Billedkunst, skriveværksted og skolegårdens lege
På Frederikssund Museum, Færgegården i museumsværkstedet kan du hos kunstner Bente Skytte prøve at lave et
portræt af dine bedste- eller oldeforældre som du forestiller dig de så ud. Hvad for noget tøj havde de på? Hvad mon der
var i madpakken, og hvilke ting var de mon gladest for at lave i skolen? Det er måske rart med et pusterum når man nu har
siddet på skolebænken fra gamle dage? Der er også gratis adgang til denne aktivitet, og det foregår mandag, onsdag og
fredag kl. 13.30 til 14.00.
Mandag og fredag kl. 11.00 til 13.00 kan du prøve at skrive som dengang da dine oldeforældre gik i skole. Vi skriver med
griffel på skifertavle, og med gåsefjer og blæk. Prøv også at riste en rune ligesom de gamle vikinger.
I haven er der frikvarter hvor vi leger de lege som dine bedsteforældre og oldeforældre legede i skolegården.
Skolehistorier fra gamle dage
På alle fire biblioteker kommer Niels Nielsen, forhenværende viceskoleinspektør, og fortæller sjove og underfundige
historier og anekdoter om at gå i skole i gamle dage.
Niels Nielsen har mange pudsige og skægge episoder at berette om for både store og små. Også disse arrangementer er
gratis, men husk at få billet. Book billetter via bibliotekernes hjemmeside eller kom ned på dit lokale bibliotek og få billetter.
Niels Nielsen fortæller mandag kl. 9.30 til 10.15 på Slangerup Bibliotek og kl. 11.30 til 12.15 i Frederikssund, onsdag kl.
10.00 til 11.00 på Skibby Bibliotek og kl. 13.00 til 14.00 på Jægerspris Bibliotek.
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Madpakker - kom og smag
Også i gamle dage var det vigtigt at få noget sundt og nærende at spise, men madpakken så meget anderledes ud end i
2014.
Tina Fris Jensen, som er uddannet kok og lærer, fortæller om fedtegrever, saltsild og andet mad som var i madpakkerne i
gamle dage. Kom og smag og oplev forskellen mellem fattigmands– og rigmandsmadpakken, og få et par smagsprøver.
Det hele foregår i Bibliotekssalonen i Jernbanegade 24 i Frederikssund tirsdag kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00 samt
torsdag kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00. Billetter á kr. 20,- købes på bibliotekernes hjemmeside.
Kør med veteranbussen
Det kan næsten ikke blive flottere eller mere nostalgisk, når Stig kommer med den flotte gamle Scania-bus fra 1963. Og du
kan få en gratis tur tirsdag og torsdag.
Se afgangstider og book billet via bibliotekernes eller Færgegårdens hjemmesider, men vær opmærksom på at billetten
blot gælder én tur til Frederikssund Museum, Færgegården eller til Frederikssund Bibliotek.

Håndarbejdstime
Den gamle håndarbejdslærerinde viser hvordan det var engang, og du kan prøve strikkepinde og stramaj. Her behøves
ingen tilmelding, men blot lyst til at se og lære hvordan man også gjorde i gamle dage.
Det er gratis at deltage, og håndarbejdstimen er hele tre timer fra kl. 12.00 til 15.00 fredag i Bibliotekssalonen i
Frederikssund.
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Nyt kursus for kommende forældre
Vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår?
Vil du lære noget om, hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?
Er du måske usikker over at skulle være forældre?
Vil du lære, hvordan du tackler situationer, hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Hvis du nikker en eller flere gange så er Klar til barn et gratis tilbud du ikke skal snyde dig selv for.
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Næste kursus starter den 12. november 2014 kl. 17.00 til 19.30.
Kursuslederne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og I mødes i alt tre gange.
Du er velkommen til at kontakte sekretær Tina Lundegaard på 47 35 10 43 eller tlund@frederikssund.dk for mere
information og eventuel tilmelding.
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Høring af forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land
Som led i miljøministerens høring af forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land bliver der afholdt tre borgermøder:
Den 27. oktober kl. 19.00 til 21.00 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
(Parkering ved Vindboder 12. Følg skilte til Vikingeskibsmuseet)
Den 30. oktober kl. 19.00 til 21.00 på Frederikssund Museum, Færgegården
(Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. Følg skilte til bygningen i parken)
Den 5. november kl. 19.00 til 21.00 i Slotsladen på Ledreborg
(Ledreborg allé 2D, 4320 Lejre. Følg skilte for parkering)
På borgermøderne vil Naturstyrelsen i samarbejde med kommunerne informere om forslaget til Nationalpark
Skjoldungernes Land. Der vil være informationsstande og mulighed for at stille spørgsmål.
Høringsmaterialet og yderligere information er tilgængeligt på www.danmarksnationalparker.dk
Høringsperioden løber til den 31. december 2014.
Naturstyrelsen i samarbejde med Frederikssund Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Kommune.
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Frederikssund Kommune sætter skub i nye digeprojekter
Frederikssund Kommune blev hårdt ramt af stormen Bodil i december 2013. Mange områder blev oversvømmet eller var
truet af stormen.
Nu vil kommunen sikre fremdrift i digeprojekterne og skabe en række fællesprojekter med de udsatte grundejere.
Medvind til nye digeprojekter
Efter stormen i december drøftede Frederikssund Kommune og grundejerne mulighederne for at sikre de
oversvømmelsestruede områder. Siden er der planlagt en række private digeprojekter. Frederikssund Kommune vil nu
tilbyde grundejerne at deltage aktivt i deres projekter.
- De utilstrækkelige diger har skabt stor usikkerhed blandt grundejerne. Derfor er det vigtigt at vi går aktivt ind i
problematikken, og tilbyder den hjælp der er mulig indenfor vores beføjelser. Kommunen skal fungere som fødselshjælper
ved at give råd og vejledning om myndighedsforhold, og hjælpe med at skabe dialog mellem de forskelle parter, siger Tina
Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Støtte til skitseprojekter
Kommunens deltagelse i grundejernes digeprojekter begrænses af lovgivningen. Der er dog mulighed for at støtte
igangsættelsen af skitseprojekter.
- Det første skridt i et digeprojekt er ofte det sværeste. Derfor er jeg glad for at kommunen nu har mulighed for at deltage
aktivt i udformningen af skitseprojekterne. Grundejerne fortjener al den opbakning vi kan give dem i deres arbejde for at
forbedre kystsikringen i Frederikssund Kommune, siger Tina Tving Stauning.
En kraftfuld dame
Stormen Bodil var et lavtryk og en vinterstorm, der i perioden d. 4.-7. december 2013 ramte det nordvestlige Europa.
Stormen medførte en vandstandsstigning på op til 2,06 meter i Roskilde Fjord. I Frederikssund blev bl.a. dele af Kulhuse,
Hyllingeriis og Frederikssund By oversvømmet.
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Renovering af beplantningen på J. F. Willumsens Vej
Frederikssund Kommune overtager den 20. oktober 2014 ansvaret for beplantningen på J. F. Willumsens Vej omkring
rundkørslen J. F. Willumsens Vej/ Frederiksværksvej fra Vejdirektoratet.
I den forbindelse igangsættes et arbejde med renovering af beplantningen, et arbejde der får betydning for trafikken.
Arbejdet gennemføres i to etaper.
Første etape - uge 43
I første etape lukkes for den vestgående trafik i krydset J. F. Willumsens Vej/ Askelundsvej, og trafikken ledes af
Askelundsvej - Smedetoften - Holmensvej - Frederiksværkvej og ud igen på J. F. Willumsens Vej. Der opsættes omkørsels
skilte. Den østgående trafik vil ikke blive berørt.
Arbejdet forventes udført fra mandag den 20. oktober til og med fredag den 24. oktober i tidsrummet kl. 9 - 14. Der
arbejdes fra det vestlige spor.
Cykelstien i den vestgående retning forventes opretholdt.
Anden etape - uge 44
I anden etape lukkes for den vestgående trafik ved rundkørslen J. F. Willumsens Vej/Frederiksborgvej og trafikken ledes af
Frederiksværkvej - Falkenborgvej - Kocksvej og ud igen på J. F. Willumsens Vej. Der opsættes omkørsels skilte. Den
østgående trafik vil ikke blive berørt.
Arbejdet forventes udført fra mandag den 27. oktober til og med fredag den 31. oktober i tidsrummet kl. 9 - 14. Der
arbejdes fra det vestlige spor.
Cykelstien i den vestgående retning forventes opretholdt.
Arbejdet er godkendt af Politiet, Vejdirektoratet og Vejmyndigheden i Frederikssund Kommune.
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Nye lokaler i Dagaktivitet indviet
I 2012 blev kommunens fire tilbud om dagaktivitet samlet på Østergården. Dengang blev lokalerne ikke sat i stand. Det er
de nu, og samtidig har kommunen udvidet og forbedret sin vifte af tilbud.
Formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O) og borgmester John Schmidt Andersen (V) holdt indvielsestalerne,
og begge var fornøjede over at få lov til at indvi de nye faciliteter.
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- På Østergården har vi nu dagtilbud til mange borgere. Det drejer sig om dagaktivitet, daghjem og daghjem for demente,
sagde Kasper Andersen.
- Med det nye daghjem har vi mulighed for at give et tilbud til borgere, som ikke har så mange andre muligheder for at
deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Det er borgere som har behov for hjælp, en hjælp som nu kan tilbydes i disse
lokaler.
- Samtidig udvides antallet af pladser i daghjem for demente, og i tilknytning hertil etableres også grupper for pårørende til
demente.
- Borgerne kan visiteres til at kommer her 1-5 gange om ugen, så det betyder at vi kan give et tilbud til rigtig mange, sagde
Kasper Andersen.
Både Kasper Andersen og John Schmidt Andersen pegede på borgernes mulighed for at bruge cafeen, og begge udtrykte
håb om at den kan blive et samlingssted, og danne ramme om socialt samvær mellem alle.
John Smidt Andersen glædede sig over at man med de nye tilbud kan byde mange nye borgere velkommen, og han
præciserede at det hidtidige tilbud om dagaktivitet også vil være der fremover. - Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde
forskellige muligheder til forskellige behov, sagde han.
- Antallet af ældre stiger i de kommende år, og i Frederikssund er det særligt gruppen af ældre med behov for hjælp, der
stiger. Derfor har vi i byrådet besluttet at udvide viften af tilbud, så vi udover at bygge nye plejeboliger også åbner en helt
ny rehabiliteringsafdeling med et øget antal pladser på Frederikssund Hospital.
- I dag er vi samlet om udvidelse af tilbudsviften i Dagaktivitet med mange forskellige aktiviteter og træning; et sted hvor
borgerne har mulighed for at møde gamle venner og danne netværk. Vi håber at dette tilbud kan medvirke til, at borgerne
oplever en forskel, sluttede John Schmidt Andersen.

Mange brugere, medarbejdere, politikere og andre interesserede var mødt op til indvielsen.
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Foto: kaars
2014 10 10 Over 1.000 børn til rejsegilde på skole
Det er ikke længere siden end den 17. marts i år der blev taget første spadestik til udvidelsen af Ådalens Skole. Efter endt
om- og udbygning om et par år vil skolen være kommunens største folkeskole med 1.100 elever samlet på én matrikel.
I dag kunne rejsegildet på den nye sports- og idrætshal på 1.812 m2 så allerede fejres - og det skete efter alle kunstens
regler med både fællessang, taler, røde pølser - og fællesplanke.
Håndværkerhjælp
Rejsegildet blev nemlig startet i den eksisterende hal på skolen, med at alle fremmødte, børn som voksne, skulle hjælpe
håndværkerne med at lave planker til byggeriet - i hvert fald i overført betydning, da alle blev beordret til at lægge sig i
planke på hallens gulv i et minut. Det gjaldt også udvalgsformand Anne-Mette Riisgaard Schmidt (V) og borgmester John
Schmidt Andersen (V).

Alle fremmødte i gang med at lave fællesplanke i den gamle Åbjerghal.
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Anne-Mette Riisgaard Schmidt og John Schmidt Andersen måtte også "i gulvet" og lave en planke.
Efter fællesplanken rykkede hele forsamlingen ind i den nye hal, hvor rejseguildet fortsatte med taler, sang og musik - og
til sidst røde pølser til alle.

Knapt 1.100 glade børn - alle udstyret med flag - festede på Ådalens Skole.
Den lille skole i den store
Den nye Ådalens Skole er et resultat af byrådets beslutning fra 2009 om at sammenlægge den gamle Åbjergskole og
Oppe Sundby Skole på Kornvænget i Frederikssund, hvor Åbjergskolen lå.

Planen går ud på at de eksisterende bygninger renoveres, og at der bygges en ny hal og 16 klasselokaler med tilhørende
grupperum og personalefaciliteter, så skolen kan fungere som en afdelingsopdelt skole: Den lille skole i den store.
- Vi investerer i Ådalens Skole. Arbejdet forventes at stå færdigt i starten af juni næste år, og både elever, lærere og
ledelse får nogle nye gode rammer for jeres skoledag, der er med til at understøtte et godt læringsmiljø. Det bliver en skole
der lever op til den nye skolereform, og til de de ambitioner vi har for skoleområdet i Frederikssund Kommune, sagde
Anne-Mette Riisgaard Schmidt i sin tale.
- Og hvilken dag kunne være bedre til at fejre rejsegildet på en ny hal, end netop skolernes motionsdag?
Tak for fremsynethed
Skoleleder Flemming West Clausen udtrykte glæde over at få en meget flot, moderne skole, som kommer til at blive en
mastodont i Ådalen.
- Og den nye hal vil vi bruge den til mange andre ting end idræt - også uden for skoletid, hvor fritidsorganisationer kan
bruge den.
- Tak for den fremsynethed projektet repræsenterer.
Skolelederen rettede også en stor tak til kommunens byggeafdeling, til hovedentreprenør og håndværkere, og til
arkitektfirmaet Mangor og Nagel, der har tegnet skolen og den nye fløj af skolen.
Ind i mellem talerne var der som sagt optræden ved skolens egne elever - bl.a. med sang - og det hele blev rundet af med
røde pølser til alle.
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2014 10 12 Vær med til at bestemme Hornsherreds udvikling
Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til workshop om de fremtidige visioner for landskabet og landsbyerne
i Hornsherred.
Lørdag den 25. oktober fra kl. 10 til 14 danner Sognegården i Skibby rammerne for en åben debat om visionerne. Målet er
en række projekter, der kan arbejdes videre med.
Fokus på fremtidens landskaber
Frederikssund Kommune har sat fokus på fremtidens landskaber. Formålet er at sikre velfungerende og attraktive
landsbyer og landskaber, som er gode at leve og bo i.
- Det handler om hvordan vi i fremtiden indretter og anvender det åbne land og udvikler vores landsbyer. Frederikssund
Kommune vil rigtig gerne i dialog med alle interesserede borgere, så vi i samarbejde, kan forbedre planlægningen i det
åbne land, siger Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk Udvalg.
Gode idéer efterlyses
På workshoppen kan alle bidrage med viden, udtrykke deres meninger og komme med gode idéer. Til inspiration vil
kommunens medarbejdere præsentere visionstanker og efterfølgende medvirke i processen med at identificere idéer og
projekter.
- Det er vigtigt at vi hurtigst muligt bliver konkrete, så vi kan gå fra vision til handling. Derfor vil mødet indeholde et
projektværksted med mulighed for at komme med forslag til projekter, som kan forbedre nærområdet, siger Tina Tving
Stauning.
Arrangementet finder sted lørdag den 25. oktober kl. 10 til 14 i Sognegården i Skibby, Selsøvej 4, 4050 Skibby.
Programmet
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.10 Tre oplæg
Kl. 11.00 Vidensmesse
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Visionsoplæg og debat i plenum
Kl. 13.15 Projektværksted og projekt match-making
Kl. 14.00 Tak for i dag
Tilmelding
Af hensyn til frokostbestillingen er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 21. oktober.
Tilmelding sker til Elisabeth Jeppesen på 47 35 24 09 eller ejjep@frederikssund.dk med angivelse af navn og
evt. foreningsnavn.
2014 10 13 Dialogmøde for de frivillige organisationer
Torsdag den 9. oktober havde Velfærdsudvalget inviteret til dialogmøde i Byrådssalen for de frivillige organisationer der
arbejder med frivilligt socialt arbejde.
Der var fint fremmøde, og som noget nyt i år var Hans Stavnsager fra Center for frivilligt socialt arbejde inviteret til mødet
for at give et input om udviklingen i det frivillige sociale arbejde i Danmark.
I oplægget kom Hans Stavnsager omkring hvilke opgaver der løses med frivillige sociale kræfter, hvilken motivationsfaktor
der findes for at udføre frivilligt socialt arbejde, og hvordan vi fastholder de personer der melder sig, og gør en ekstra
frivillig indsats. Et oplæg der gav anledning til inspiration og refleksion.
Se eller gense Hans Stavnsagers PowerPoint præsentation.
Herefter bød aftenen på et oplæg fra Frederikssund Kommunes frivillighedskoordinator på Ældreområdet, Mette Nørgaard.
På vegne af hende, og hendes kollega Lina Krarup Madsen, fortalte hun om deres arbejde, hvilke initiativer der er sat i
gang, og hvilke der er under udarbejdelse. Der blev også orienteret om tildeling af §18-midler 2014 samt dialog med de
fremmødte frivillige organisationer.
Afslutningsvis afholdte formand for Frivillighedsstedet, Bente Pedersen, sin formandsberetning, og orienterede blandt
andet om fejringen af Foreningernes dag med et arrangement i Kulturhuset Elværket lørdag den 25. oktober, samt om
indvielse af frivillighedsstedets nye lokaler. Dato for indvielse vil blive udmeldt senere.
Tildeling af støtte fra § 18-puljen kan søges af alle frivillige foreninger, sammenslutninger eller lignende. Det er en
forudsætning, at den støttede aktivitet foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund kommune. Se de overordnede
rammer for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.
Ansøgningsfristen for at søge tilskud fra §18-puljen for frivilligt socialt arbejde er den 1. november 2014. Se
ansøgningsskema til §18-puljen.
2014 10 13 Morgensang åbnede jubilæumsuge
Det er 200 år siden den danske folkeskole så dagens lys. Det skete da Kong Frederik d. VI ved lov indførte syv års
undervisningspligt for alle børn i Danmark.
En lang række af landets skoler markerede det med teamuge i sidste uge, og i denne uge markeres jubilæet så i
Frederikssund Kommune af Frederikssund Bibliotek og Frederikssund Museum, Færgegården.
Læs mere om hele ugens program med spændende aktiviteter på både biblioteket og museet.
Jubilæet blev indledt med fællessang foran Bibliotekssalonen på Gågaden i Frederikssund - lige som man startede
skoledagen i gamle dage. Her havde Frederikssund Senior Sanggruppe, der i dagens anledning fik støtte af bibliotekets
personale, børnebørn, nogle dagplejere og en del nysgerrige borgere, taget opstilling og sang for.
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Morgensang på Gågaden foran Bibliotekssalonen.
Glimt af fortiden - og gamle klassebilleder
Efter morgensangen trak forsamlingen indenfor i Bibliotekssalonen hvor udstilingen med anekdoter, og billeder fra
skolerne i Frederikssund Kommune gennem de sidste 200 år, kan betragtes ugen ud.
Midt i lokalet er der opstillet et langbord, dels med gamle skolebøger man kan bladre i, dels mapper med gamle
klassebilleder fra kommunens skoler. Og især billedmapperne blev der hurtigt rift om, for tænk hvis nu man kunne finde sig
selv, og de gamle klassekammerater.

Bøger og gamle billeder blev studeret flittigt af både børn og ældre.
Herefter ringede bibliotekschef Kirstine Lundsgaard ind til time, og formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V),
kunne holde sin åbningstale.
I den sagde han blandt andet, at udstillingen ser rigtig spændende ud, og vi her på væggene kan se en række af vores
gamle skoler, hvoraf nogen jo stadig er i brug - selv om de ser lidt anderledes ud i dag.
- Vi kan også se nogle af de gamle klassebilleder, og nogen af de landsbyskoler som ikke er længere.
- Skolen er jo én vi alle sammen kan forholde os til, og det betyder at en udstilling som denne her bliver meget
nærværende for os alle sammen - særligt hvis man kan finde et gammelt klassebillede med sig selv på, eller måske løbe
på gamle klassekammerater når man er hernede alligevel.
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Morten Skovgaard, flankeret af bibliotekschef Kirstine Lundsgaard (th.), åbnede udstillingen.
Og meget apropos gamle billeder og klassebilleder, så skulle udvalgsformanden ikke snydes. Derfor fik han overrakt sit
eget gamle billede af lederen af lokalhistorisk arkiv, Anne-Marie Jørgensen, som kunne konstaterer at fortiden dermed
også havde ramt ham.

Morten Skovgaard med sit eget gamle klassebillede.
Foto: KEJE.
2014 10 14 Slangerup Vandværk lukker midlertidigt
Vandværket ved Slangerup lukkes i de kommende uger ned for at der kan gennemføres vedligeholdelse af værket.
Når vandværket lukker ned, så stopper tilførslen af vand til værket. Derfor bliver der ikke pumpet så meget vand op ved de
tilhørende kildepladser, og det kan medføre at grundvandet i området stiger. Det er HOFOR, Hovedstadens
Forsyningsselskab, der indvinder vand i området, og de berørte kildepladser hedder Attemose Kildeplads, Hørup
Kildeplads, Strø Kildeplads, og Æbelholt Kildeplads.
Pas på din kælder
Det er svært at fastslå om vandet stiger og hvor meget. Men bor man i området og har kælder, så er det fornuftigt at tage
nogle forholdsregler.
HOFOR anbefaler derfor at man fjerner værdier fra kældergulvet, og holder øje med kælderen - særligt hvis der kommer
kraftig nedbør.
Når HOFOR starter vandindvindingen op efter uge 47, så vil grundvandsstanden igen sænke sig i områderne.
Gode råd

Fjern værdier fra kældergulvet

Hold øje med, om din kælder bliver mere fugtig

Tjek kælderen hvis der er kraftig regn.
2014 10 16 Handicappris 2014
Kender du en person eller en virksomhed i Frederikssund Kommune, som har gjort sig fortjent til at modtage
Frederikssund Kommunes Handicappris 2014?
Kriterierne for at modtage handicapprisen er at personen / virksomheden skal:

Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet medlem

Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede

Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv

Have ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed

Være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
Du kan være med til at give denne person / virksomhed et klap på skulderen ved at indstille personen / virksomheden til
Frederikssund Kommunes Handicappris 2014.
Alle borgere, organisationer eller foreninger kan indstille til denne pris.
Indstillinger sendes senest torsdag den 22. oktober 2014 til Frederikssund Kommune, Handicaprådet, att: Marianne
Larsen, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Prisen uddeles af borgmester John Schmidt Andersen, onsdag den 3. december 2014 i byrådssalen på Rådhuset.
Den 3. december 2014 er den internationale handicapdag ”Dagen for lige muligheder”.
2014 10 16 Frederikssund Kommunes fælleslegat for værdigt trængende
Frederikssund Kommunes fælleslegat for værdigt trængende uddeles i december.
Legatet kan søges af værdigt trængende familier samt enlige mænd og kvinder bosiddende i Frederikssund Kommune.
I forbindelse med uddeling af legatet har Lions Club og Dansk Røde Kors meddelt at de igen i år vil skænke et antal
julekurve. Julekurvene uddeles også til værdigt trængende familier samt enlige mænd og kvinder bosiddende i
Frederikssund Kommune.
Uddeling af julekurve vil, lige som legatet, finde sted i december 2014.
Ansøgning sendes til:
Frederikssund Kommune
Att.: Legatbestyrelsen
Torvet 2

12

3600 Frederikssund
Ansøgningsfrist den 31. oktober 2014
Se Ansøgningsskema til fælleslegat for værdigt trængende.
Se Ansøgningsskema til fælleslegat for værdigt trængende - i wordformat.
Bemærk at tildeling af legat kan have indflydelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år
efter.
2014 10 20 Fælleslegat for værdigt trængende
Frederikssund Kommunes fælleslegat for værdigt trængende uddeles i december.
Legatet kan søges af værdigt trængende familier samt enlige mænd og kvinder bosiddende i Frederikssund Kommune.
I forbindelse med uddeling af legatet har Lions Club og Dansk Røde Kors meddelt at de igen i år vil skænke et antal
julekurve. Julekurvene uddeles ligeledes til værdigt trængende familier samt enlige mænd og kvinder bosiddende i
Frederikssund Kommune.
Uddeling af julekurve vil, lige som legatet, finde sted i december 2014.
Ansøgning sendes til:
Frederikssund Kommune
Att.: Legatbestyrelsen
Torvet 2
3600 Frederikssund
Ansøgningsfrist: 31. oktober 2014
Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse i borgerservice på Frederikssund Rådhus eller hent
ansøgningsskemaet her:
Ansøgningsskema til fælleslegat for værdigt trængende (pdf)
Ansøgningsskema til fælleslegat for værdigt trængende (word)
NB!Tildeling kan have indflydelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.
2014 10 21 Spil dansk og hør om punk

Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. Den dansk producerede musik,
og det danske musikliv, fejres hvert år på den sidste torsdag i oktober. Sådan har det været tradition i dansk musikliv siden
2001, og er det altså også torsdag den 30. oktober.
Koncerter i Frederikssund og Slangerup
På Slangerup Bibliotek er der koncert i hall’en kl. 16.30 med Frederikssund Musikskoles tre kor: Spirekor, Pigekor og T
drops.
Korene vil synge danske kanons, folkeviser og sange. Desuden medvirker en række klaverelever der spiller et alsidigt
dansk repertoire. Koncerten ledes af korleder og klaverlærer Marianna Petterson samt korleder for T drops,
musikskoleleder Gitte Grarup.
På Frederikssund Bibliotek er der koncert kl. 17.00 med violiner, blæsere og guitarer. De optrædende er Ian Price, Jacob
Sørensen, Xenia Savery, Simon Vester Christensen og Allan Sjølin, der alle er lærere ved Frederikssund Musikskole
Også ved denne koncert er det naturligvis danske sange og melodier der er i fokus.
Til begge koncerter er der gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig.
Tilbageblik på punken
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Samme dag, altså torsdag den 30. oktober, inviterer Frederikssund Bibliotek til et tilbageblik på punk-tiden.
Tilhører du punk-generationen, eller er du bare nysgerrig efter et kig ind i tidsperioden, så kom og vær med nogle
spændende timer i punkens tegn.
Fra kl. 17.00 til 19.00 denne aften kan du høre forfatteren Claus Willumsen læse op af sin debutroman ”Belejringsdage”.
Den er et fremragende tidsbillede af det danske punkmiljø i 1980'erne.
Hør også redaktør Marianne Østergaard fortælle om sin tid som redaktør af tidsskriftet ”Sidegaden”, et markant
kulturtidsskrift der formulerede punk-generationens vilje til at bevæge sig væk fra mainstream.
Desuden vil der blive vist optagelser der ikke tidligere har været vist, med Michael Strunge, og bibliotekarerne vil give
masser af inspiration til litteratur, musik og film
Lidt om punken
Punk var en livsstil der opstod i Storbritannien, men som fra midten af 1970'erne blev udbredt blandt mange europæiske
unge, der bl.a. igennem en ny og provokerende musik- og tøjstil udtrykte foragt for pænhed og borgerskab.
Kulturelt gjorde punken sig især bemærket inden for musikken, men også andre kunstarter blev påvirket; og Michael
Strunges tidlige produktion regnes for punk-lyrik.
Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig og billetter kan bookes via bibliotekernes hjemmeside
eller ved at kigge forbi dit bibliotek.
2014 10 21 Kignæshallen åbner igen
Efter stormen Bodils hærgen sidste vinter, hvor også Kignæshallen i Jægerspris blev stærkt beskadiget, inviterer
Frederikssund Kommune til genindvielse af hallen efter endt renovering. Det sker lørdag den 1. november 2014 fra kl.
10.00 til 12.00.
Alle borgere inviteres til at se resultatet af håndværkernes indsats, og til at prøve én eller flere af de aktiviteter som dyrkes
i Kignæshallen.
Der vil også blive lejlighed til at hilse på Kignæhallens nye forpagter, Café Hanne, v/ Hanne Weidekamp.
Dagens program
10.00:Hallen åbner og publikum kan ved selvsyn iagttage den flotte, nye ramme, der er skabt for kommunens mange
idrætsudøvere m.fl.
10.15:Tale ved formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard
10.20:Bordtennis – Billard i billardlokalet
10.35:Unicykel – Billard i billardlokalet
10.50:Gymnastik – Billard i Billardlokalet
11.00:Sandwich og sodavand m.v. i cafeteriet
11.20:Prøv at køre rundt i hallen på en Segway / eventuelle klubaktiviteter fortsætter.
12.00:Tak for i dag.
2014 10 22 En uhyggelig hyggelig aften
Frederikssund Museum byder børn og voksne på en uhyggelig hyggelig aften i lygternes skær. Vi laver lygter af alle slags
materialer og lys af bivoks. Når mørket er faldet på, går vi i skoven med lygterne og synger lanternesange. Så kan det
være, at den gamle færgemand kommer forbi med noget godt!
Allehelgensaften
Allehelgensaften er aftenen før allehelgensdag, som i dansk tradition falder den første søndag i november. Ifølge
folketroen er allehelgensaften den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter slippes løs for at drille og skræmme.
Græskarlygten som vi kender så godt i denne forbindelse stammer fra den amerikanske tradition ”Halloween”, og er et
symbol på figuren ”Jack-o-Lantern”. I Danmark brugte vi, før græskarrets indtog, roer til at lave lygter af. Disse udskar man
i fantasifulde former, kom lys i, og brugte til at skræmme naboerne med.
Tid og sted
Arrangementet finder srted fredag den 31. oktober kl. 17.00 til 21.00 på Frederikssund Museum, Færgegården,
Færgelundsvej 1 i Jægerspris.
Der er gratis adgang.

2014 10 23 Test af LED-lys på Frederikssundsruten
Frederikssund Kommune tester hvid og orange LED-belysning på 500 meter af Frederikssundsruten på den nye
supercykelsti. Det soldrevne LED-lys skal hjælpe pendlerne til bedre vej vejvisning. Hvis belysningen fungerer godt kan
den implementeres på hele ruten.
Der testes fra Haveforeningen Bjerget og 500 meter frem mod Store Rørbækvej.
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- LED-pærerne bliver lagt ned i asfalten på midten af cykelstien imellem de to cykelbaner. På 250 meter af strækningen
testes de hvide LED-pærer, mens de orange testes på de resterende 250 meter. På baggrund af cyklisternes feedback vil
vi vælge den fremtidige løsning, siger Nawzad Morouf, vejingeniør i Frederikssund Kommune.
Brugerne af Supercykelstien har mulighed for at give feedback på LED-belysningen til de interviewpersoner der befinder
sig ved teststrækningen i de mørke eftermiddagstimer fra mandag den 27. oktober og ugen ud. Cyklisterne er også
velkomne til at give feedback via facebook.com/supercykelstier. Endelig modtager afdelingen for Trafik og Vej i
Frederikssund Kommune også tilbagemeldinger på telefon 47 35 10 00 eller mail vejogtrafik@frederikssund.dk.
2014 10 27 Babycafeer i november 2014
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer, så deltag i bibliotekernes babycafeer sammen med din
baby.
I november er der følgende program:
Tirsdag den 4. november kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 viser Hannah Lind Arlaud babymassage. Her er alle billetter allerede udleveret.
Tirsdag den 4. november kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn
lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 25. november kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 viser Hannah Lind Arlaud babymassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske udvikling. Du
får mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen. Husk tisseunderlag
eller håndklæde. Se mere på www.lindring.net.
Tirsdag den 25. november kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 vil Kim Anna Rebecca Hansson fortælle om BabySigning (babytegn) der giver dig mulighed for at
kommunikere med din baby inden babyen kan tale.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved henvendelse
på det lokale bibliotek.
2014 10 27 Kom og uhyg på Børnebiblioteket
Tag dit mest uhyggelige kostume på og kom til Halloween fredag den 31. oktober kl. 14.00 til 17.00 på Frederikssund
Børnebibliotek. '
Hekse, og måske en enkelt troldmand, vil hjælpe dig med at pynte en klam kage (fra syv år), lav gyselige buuuhhmærker,
male monstermandariner og lave dit eget gyserglas. Der er også monsterfarveværksted for de helt små.
Besøg os på anden sal hvis du tør. Alle er velkomne - store som små - blot du er klædt uhyggeligt på!
Du må meget gerne tilmelde dig arrangementet enten via bibliotekets hjemmeside eller ved at ringe på 47 31 25 25. Du
kan også blot at møde op på et af de fire biblioteker og fortælle at du gerne vil deltage.
Frederikssund Børnebibliotek glæder sig til at se en masse uhyggelige børn og deres voksne til Halloween på
børnebiblioteket.

Heksehoved ved Halloween på Biblioteket.
Foto: KEJE.
2014 10 27 Sidste chance for tilmelding til gåhjemmøde om solvarme
Frederikssund Kommune afholder, i samarbejde med Dansk Solvarme Forening, et gratis gåhjemmøde om potentialerne
ved solvarme i forbindelse med energirenovering eller nybyggeri.
Solvarme er en gennemtestet teknologi som samlet set leverer 60-70 % af den energi der benyttes til opvarmning af varmt
vand.
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På gåhjemmødet vil du høre mere om teknologien, få præsenteret relevante cases og få viden om hvordan solvarme kan
kombineres med andre energikilder.
Der vil også være oplæg om regler og lovgivning på området.
Gåhjemmødet finder sted i
Slangerup Administrationscenter, Kongensgade 18,
torsdag den 30. oktober kl. 16.30 – 18.00
Programmet for gå-hjem-mødet:
• Velkomst v/ Thomas Egelborg – Dansk Solvarme Forening.
• Hvad er solvarme og hvilke potentialer har solvarme?
• Hvorfor er solvarme energieffektivt?
• Præsentation af to cases.
• Hvordan fungerer solvarme i kombination med andre energiforsyninger?
• Hvad siger reglerne/ lovgivningen/ mærkningsordninger på området?
• Hvordan kommer man videre? Mere information og spørgsmål.
Tilmelding
Af hensyn til planlægning og forplejning er tilmelding nødvendig. Der er plads til maks. 50 personer. Tilmelding håndteres
efter først-til-mølleprincippet.
Frist for tilmelding er den 28. oktober.
Tilmelding og øvrige henvendelser om arrangementet kan ske til:
Kim Skov Hilding, kskhi@frederikssund.dk, tlf. 47 35 10 00
Om Dansk Solvarme Forening
Dansk Solvarme Forening er en uafhængig medlemsforening som består af energirådgivere, producenter, installatører og
andre med interesse for solvarme.
2014 10 28 Unge lærer om NemID
Igennem de sidste mange måneder har der været stor fokus på NemID og Digital Post til de ældre borgere. Således har
bibliotekerne og Borgerservice gennemført mange gratis kurser, og kampagnerne har buldret derudaf.
NemID er imidlertid også for de unge, hvilket mange af dem nok har været endnu mindre opmærksomme på end fx deres
forældre og bedsteforældre.
Derfor har kommunen nu sat fokus på også at få de unge med.
Digitalt indfødte
Midt i den digitale virkelighed hvor alle på en eller anden måde bliver berørt af Digital Post, NemID, borger.dk osv. må
unge da have en fordel. De er eksperter på mobil, PC og tablet, og vant til at navigere på nettet. Som digitalt indfødte har
de helt styr på de digitale færdigheder.
Men iflg. Marianne Hansen fra Frederikssund Bibliotekerne er der forskel på at have tjek på mobil og PC, og vide hvordan
man snapchatter, og så at kunne vurdere og hente informationer og tage kritisk stilling til om det kan og må bruges i den
valgte sammenhæng.
- Hvorfor skal man ikke copy-paste opgaver fra nettet? Og hvorfor skal man have en digital postkasse? Det kræver også
mere end færdigheder at navigere på borger.dk og SKAT - her er det vigtigt at blive introduceret for muligheder og ansvar.
Det er nogle af de ting vi berører i kurserne for eleverne, fortæller Marianne Hansen.
- Statistikkerne viser samtidig at kun en lille del af de unge på nuværende tidspunkt har oprettet en digital postkasse, så
der er god grund til at målrette en del af vores indsats i den kommende tid mod de unge under 18 år.
Alle disse ting er der derfor fokus på nu, hvor Marienlystskolen og Frederikssund Bibliotekerne har indgået et samarbejde
om pilotprojektet: ”Digitale unge”. Det handler om at klæde unge på til at blive digitale borgere.

Center 10-elever lærer om NemID, og prøver det i praksis.
Det sker gennem en række læringsmoduler fra 7.- 10. klasse, som er afpasset de unges alderstrin. Modulerne handler
bl.a. om etik og spilleregler på nettet, introduktion til bibliotekets net ressourcer til brug for skoleopgaver, SKAT kommer på
besøg og fortæller om skattekort og TastSelv, og Borgerservice viser hvordan man opretter NemID og får en digital
postkasse.
I denne uge er det modulet for 10. klasserne der løber af stablen. For dem handler det især om introduktion til Digital Post,
SKAT og Borgerservice.
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Elever i kommunens Center 10 prøver nogle af de digitale selvbetjeningsløsninger sammen med deres lærer og en
medarbejder fra det lokale Skattecenter.
Iflg. Marianne Hansen, så bliver der også en særlig runde for 9. klasserne i starten af det nye år.
- På det tidspunkt er de ved at skulle i gang med deres store afgangsopgave, så da vil vi især have fokus på netop delen
med søgning efter viden, og brug af kilder på nettet.
NemID stand på Gymnasiet
Ud over at undervise i klasserne i Center 10 i denne uge, så er Biblioteket og Borgerservice også at finde i studiecenteret
på Frederikssund Gymnasium.
Her sidder der medarbejdere klar i udvalgte tidsrum, for at udstede NemID til eleverne mens de venter, og så får de
samtidig en kort introduktion til hvordan de kommer trygt i gang med at bruge det.

Udstedelse af NemID i studiecentret på gymnasiet.
Foto: KEJE.
2014 10 30 Nyt vandløbsregulativ for Havelse Å
Frederikssund Kommune vil i samarbejde med Halsnæs og Hillerød kommuner udarbejde et nyt vandløbsregulativ for
Havelse Å.
Derfor foretages indledningsvis opmåling af de åbne strækninger på Havelse Å i perioden fra den 1. november til den 31.
december 2014. Arbejdet udføres af konsulentfirmaet Orbicon.
Kommunen skriver ud til alle bredejere langs Havelse Å og for at bede om, at drænudløb bliver markeret inden medio
november, således at de kan lokaliseres og opmåles.
2014 10 30 Invitation til informationsmøde om Vinge Station
Frederikssund Kommune inviterer 5. november 2014 kl. 18.00 til informationsmøde om Stationen i Vinge.
Mødet afholdes i St. Rørbæk forsamlingshus.
På mødet vil vi fortælle om arkitektkonkurrencen om Vinge Station og ny bydel. Vi byder på en bid mad.
Tilmelding nødvendig på vinge@frederikssund.dk.
Der er plads til 110 deltagere. Når der er 110 tilmeldte opretter vi en venteliste.
2014 10 30 Lever du med kronisk sygdom?
Er du frustreret over, at du ikke længere kan det samme, som du kunne engang, og har du brug for at snakke med andre
som er i en lignende situation?
På kurset ”Lær at tackle kronisk sygdom” kan du få inspiration og redskaber til at tackle det at leve med en kronisk sygdom
og til at få mere ud af din hverdag.
Kurset starter mandag den 1. december fra 10 – 12.30. Det foregår på Østergården, Frederiksborgvej 8, i Frederikssund
og strækker sig over tre mandage i december 2014 og tre mandage i januar 2015. Emnerne er bl.a. håndtering af
vanskelige følelser, træthed og smerte, kommunikation og at sætte mål - og nå dem.
Instruktørerne lever selv med en eller flere kroniske sygdomme og kender til de udfordringer, det fører med sig.
Kurset henvender sig til borgere over 18 år som lider af en kronisk sygdom og til pårørende. Det er gratis at deltage, men
tilmelding er nødvendig.
Tilmelding
For at deltage skal du kontakte sundhedskonsulent Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller kzmor@frederikssund.dk
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Du kan læse mere om kurset på her på hjemmesiden.
2014 10 31 Bestem hvornår bussen kører
Frederikssund Kommune arbejder målrettet med at optimere busdriften på de lokale buslinjer. I løbet af 2015 / 2016 er der
planlagt en række forbedringer.
I den forbindelse inviterer kommunen alle interesserede til to dialogmøder, hvor forslag til fremtidens busbetjening bliver
lagt op til debat.
Busdebat i Skibby og Frederikssund
Frederikssund Kommune vil gerne høre borgernes mening om forslaget til fremtidens busdrift. Derfor inviterer kommunen
til dialogmøde tirsdag den 18. november kl. 18.30-21.00 i Kulturhuset Elværket Frederikssund.
Et tilsvarende dialogmøde afholdes på Sognegården i Skibby torsdag den 27. november kl. 18.30-21.00.
God busbetjening binder kommunen sammen
Frederikssund Kommune har en række lokale buslinjer som binder kommunen sammen og sikrer nem adgang til fx
indkøb, arbejde, idrætsfaciliteter, skoler og S-tog.
- Det er vigtigt for vores kommune at busbetjeningen lever op til de forventninger og behov som borgerne har. Derfor
arbejder vi på at forbedre og optimere busruterne. Dialogmøderne er vigtige, da borgerne her har mulighed for at påvirke
fremtidens busdrift, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Tilmelding er nødvending
Af hensyn til bestilling af kaffe og kage er tilmelding nødvendig senest den 14. november (Frederikssund) og 24. november
(Skibby).
Tilmelding sker til Birte Norman bnorm@frederikssund.dk med angivelse af navn eller på 47 35 23 76. Materiale til mødet
fremsendes ved tilmelding.
2014 11 3

Filmaften på J.F. Willumsens Museum

Onsdag den 5. november kan du komme til filmaften på J.F. Willumsens Museum.
Museet holder aftenåbent i særudstillingen "Krigens Aftryk" fra kl. 19.00, og Kl. 19.30 vises den prisvindende dokumentar
"The 3 Rooms Of Melancholia fra 2004. Filen handler om hvordan børn i Tjetenien påvirkes af krig.
Ruslandsekspert Vibeke Sperling vil perspektivere filmen til situationen i Ukraine.
Det koster kr. 60,- for voksne og kr. 40,- for pensionister, Pol+ & studerende at deltage i arrangementet på J.F. Willumsens
Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund.
2014 11 5

Bliv klædt på til skift af oliefyret
Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til gratis inspirationsaften om alternativer til olie- og naturgasfyr.
Arrangementet afholdes torsdag den 20. november i Frederikssundshallen.
Slut med oliefyr
Fra 2016 er det ikke længere tilladt at installere oliefyr i huse, hvis der er mulighed for fjernvarme eller naturgas.
Frederikssund Kommune afholder derfor en gratis inspirationsaften, hvor der er mulighed for at få uvildig rådgivning om,
hvordan man bedst opvarmer boligen uden olie.
Få svar på dine spørgsmål
Rådgivere fra EnergiTjenesten vil blandt andet fortælle om varmepumper, jordvarme og træpillefyr, samt hvilke løsninger
der passer til det enkelte hus. Det vil også være muligt at få mere at vide om økonomien i et skifte og mulighederne for
tilskud. Frederikssund Kommune vil desuden have en stand hvor man kan stilles spørgsmål om jordvarme, støjkrav og
lokalplaner.
Hvad får du ud af at skifte oliefyret ud?
For de fleste boligejere vil der være gode grunde til at skifte til en anden opvarmningsform end olie. Et oliefyr skader
miljøet og er en af de dyreste måder at varme boligen op på. Priserne på olie er steget, og stigningerne forventes at
fortsætte.
Tilmelding er nødvending
Af hensyn til planlægningen af arrangementet er tilmelding nødvendig.

2014 11 5

Julestue med uldnymfer
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Uldnymferne er en lokal filtegruppe der elsker at eksperimentere med det fantastiske materiale uld. De har filtet sammen i
snart 20 år, og har gennem årene afholdt flere udstillinger - primært i Kulturhuset Rejsestalden hvor de også afholder
deres årlige julestue.
I år kan deres udstilling ses i Kulturhuset Rejsestaldens åbningstid fra den 17. november til den 23. december. Og så
holder Uldnymferne traditionen tro julestue 16. november kl. 11.00 til 16.00.
Ved den årlige julestue kan man finde brugsgenstande i tekstilkunst, sølvsmykker, birkebark, uldnisser og engle. Mød
også pandekagemanden, bolsjekogeren, blomsterpigen, æbler og most, gamle ting og sager samt sjove påfund.
Uldnymferne byder på en kop te/kaffe og en lille småkage.
2014 11 9

Brand i Kignæshallen
Søndag den 9. november kl. 11.52 udbrød der brand i Kignæshallen i Jægerspris. Der var ingen mennesker i hallen, så
ingen er kommet til skade ved branden.
Brandårsagen kendes endnu ikke med sikkerhed, men iflg. Kultur-, fritids- og dagtilbudschef Paw Holze Nielsen blev der
søndag udført de sidste reparationer på hallen. Om det er dette der er skyld i branden er det dog for tidligt at sige noget
om.

Kraftig røgudvikling fra Kignæshallen.
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Pionerer og røgdykkere kæmper mod flammerne.
Mindst en tredjedel udbrændt
Brandfolkene arbejdede klokken 16 søndag eftermiddag stadig ufortrødent med at bekæmpe branden, og begrænse
skaderne på hallen, der blev genindvidet efter omfattende beskadigelse af stormfloden Bodil for kun 11 måneder siden. Og
umiddelbart ser indsatsen ud til at lykkes.
Værst er det gået ud over cafeteriaet, billardrummet samt bade- og omklædningsrum. Her begyndte det lokale beredskab
kl. 15 at skrælle hele taget af med hjælp fra Beredskabsstyrelsen, for at komme ilden i tagkonstruktionen til livs. Hvor langt
ilden har spredt sig vides derfor ikke endnu, men søndag ved 16-tiden så det ikke ud til at selve hovedhallen havde lidt
større skade.
Det er dog endnu for tidligt at vurdere det fulde omfang af skaderne, da ilden fortsat kan sprede sig.

Kraftig rødudvkikling fra hallens tag.
Billardlokalerne forsøges afdækket, mens brandvæsenet skræller tag af.
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Det lokale beredskab måtte hente assistance fra Beredskabsstyrelsen til at få skrællet taget af hallen og bekæmpe ilden.
Foto: KEJE.
2014 11 10 Café Hanne blev flammernes bytte
Søndag den 9. november ved frokosttid udbrød der brand i Kignæshallen i Jægerspris. Årsagen til branden er iflg.
beredskabets indsatsleder, Ole Hermansen, pålægning af et ekstra lag tagpap på taget over hallens café som udviklede
sig uheldig, og antændte tagkonstruktionen.
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Kraftig røg fra taget over hallens café.

Røgdykkerne var lige som resten af beredskabet på overarbejde søndag. De måtte have assistance både fra
Beredskabsforbundet og Beredsskabsstyrelsen til slukningsarbejdet der strakte sig til ud på aftenen.
Slukningsarbejdet blev iflg. indsatslederen besværliggjort af, at tagkonstruktionen på Kignæshallen er en såkaldt
sandwich-konstruktion hvor taget ligger i to lag. Det gjorde det muligt for ilden at vandre mellem de to taglag.
Derfor stod det hurtigt klart at det var nødvendigt at få taget af over caféen, og det første stykke af hallen, for at bekæmpe
ilden effektivt, og hindre at den bredte sig fra den vestlige del af byggeriet ind over selve idrætshallen. Til at hjælpe med
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dette arbejde blev der tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen i Næstved, der omkring kl. 14.30 ankom med kranbil og
grab, og påbegyndte afskrælningen af taget.

Nedrivningen af taget går i gang.

Ud på aftenen arbejdede Beredskabsstyrelsen stadig med at skrælle tag af.
Hal overlever
Denne taktik lykkedes, og selve idrætshallen med redskabsrum ser derfor ud til at have klaret frisag.
Værre ser det ud med selve Café Hanne der skulle åbne igen i dag for fuld styrke. Den er totalt udbrændt. Også caféens
lager, de bagerste omklædningsrum og billardklubbens lokaler og inventar er ødelagt af branden.
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Den totalt udbrændte café.
Hallens gangarealer er sod- og vandskadet, ligesom enkelte omklædningsrum. Selve idrætshallen har kun fået vand ind,
men ikke ovenfra, så her arbejdede et skadeservicefirma allerede på højtryk søndag aften for at minimere skaderne.
Samtidig arbejdede det lokale frivillige beredskab på efterslukningen, der iflg. Ole Hermansen ville tage nogle timer endnu.
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Hallens gangareal efter branden.

Billardrummet efter branden.
Trist dag for foreningerne
Hallen har været lukket siden stormfloden Bodil i december 2013, og var netop blevet klar til ibrugtagning efter den
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officielle indvielse lørdag den 1. november. Tagarbejdet der udløste branden søndag var således en af de sidste opgaver
på hallen, hvor foreningerne var flyttet tilbage med alle deres redskaber, og så småt havde taget den i brug igen. Det
har ilden imidlertid også sat en stopper for.
Iflg. kultur-, fritids- og dagtilbudschef Paw Holze Nielsen er fokus lige nu derfor også rettet på netop foreningerne, og på at
få hjulpet dem med en hurtig løsning, så deres aktiviteter kan genoptages:
- Alt aktivitet er indstillet i hvert fald i denne uge, men set i forhold til prognoserne kl. 15 i går, så er vi sluppet forholdsvis
nådigt, fortæller han.
Plan A er iflg. Paw Holze Nielsen at få selve hallen klar til brug på nedsat kraft inden for en kort tidshorisont.
- Det afhænger dog af en række tekniske løsninger såsom el, vand og fjernvarme som vi ikke selv er herrer over. Men det
ser ikke umuligt ud, da selve hallen jo er gået stort set fri af branden.
Plan B er reetablering i midlertidige faciliteter, sådan som det har fungeret det sidste lille år. Men det vil også tage lidt tid,
da alle foreningerne var flyttet hjem i hallen igen.
- Lige nu tager vi én dag ad gangen, siger Paw Holze Nielsen. Men jeg håber vi kan melde en løsning ud til foreningerne
senest på fredag. Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe foreningerne, så de kan komme i gang igen.
Foto: KEJE.
2014 11 11 Introduktion til fundraising og Puljeguiden
Har du lyst til at få gode råd til fundraising og introduktion til Puljeguidens mange muligheder?
Har din forening et projekt, som I gerne vil søge penge til men har behov for sparring?
Torsdag den. 20. november inviteres alle interesserede foreninger til introduktionsmøde om fundraising via Puljeguiden,
som er en puljedatabase alle foreninger kan få adgang til. Det foregår kl. 17.00 i Byrådssalen, Torvet 2 i Frederikssund.
Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske på www.frederikssund.dk/intro-puljeguide senest den 14. november 2014.
2014 11 12 Stor søgning på lederjob på Jægerspris Skole
Hvis det generelle billede skulle være at det er vanskeligt at rekruttere ledere til lederstillinger i folkeskolen, er det ikke et
billede man kan nikke genkendende til på Jægerspris Skole.
Her har man ved ansøgningsfristens udløb modtaget 28 ansøgninger til den nyligt opslåede stilling som afdelingsleder. En
stilling hvor man ifølge annoncen skal brænde for pædagogisk ledelse med fokus på elevernes faglige udbytte og sociale
færdigheder.
En ny undersøgelse fra LEAP, Ledelsesadfærd og Performance på Aarhus Universitet, hvor man har spurgt et antal
lærere om folkeskoleledelse, bekræfter hvor vigtig god ledelse er, og hvor vigtigt det er for reformens succes med den
rigtige ledelsesbemanding. Derfor er det glædeligt at konstatere at der er stor interesse for denne afdelingslederstilling i
Jægerspris. Interessen afspejles også i at mange af ansøgerne til stillingen har været på besøg på Jægerspris Skole.
Skoleleder på Jægerspris Skole, Allan Carlsen, glæder sig på skolens og kommunens vegne over at så mange søgte
stillingen.
Allan Carlsen udtaler: - De der har været på besøg eller været i telefonisk kontakt, har været glade for at det er
pædagogisk ledelse vi efterspørger, og de har været begejstrede for den professionelle tilgang til skoleledelse som
Frederikssund Kommune italesætter. Som eksempel nævner de det tidligere arbejde med Fremtidens Folkeskole i
Frederikssund og de igangværende projekter som True North og fokus på kerneopgaven læring. Den generelle tilgang og
tillid til ledelserne gør at det er en attraktiv kommune at være ansat i.
Allan Carlsen er selv nyansat i Frederikssund Kommune, og han oplever at han er blevet taget godt imod af sine
ledelseskolleger i kommunen. Allan Carlsen håber at den nye afdelingsleder vil føle det på samme måde. Jægerspris
Skole vil i al fald gøre sit til at det bliver en god start for den nye leder.
2014 11 13 Seks kommuner vil arbejde sammen om beredskab
Borgmestrene i Gribskov, Halsnæs, Egedal, Furesø, Hillerød og Frederikssund Kommuner er enige om at anbefale en
politisk beslutning om et forpligtende samarbejde om redningsberedskabet i de seks kommuner.
Større sikkerhed og bedre service til borgerne. Det er blot to af flere fordele ved et helt nyt forslag om samarbejde om
beredskabet i seks nordsjællandske kommuner.
Bag forslaget står borgmestrene i Gribskov, Halsnæs, Egedal, Furesø, Hillerød og Frederikssunds Kommuner, der alle er
klar til at anbefale en politisk beslutning om et forpligtende samarbejde.
Mere robuste enheder
Baggrunden for samarbejdet er økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen, hvor det er aftalt at kommunerne
senest den 1. januar 2016 skal reducere landets 86 redningsberedskaber til 20 nye beredskabsenheder organiseret i
tværkommunale samarbejder.
Målet med at etablere større beredskabsenheder er at optimere opgaveløsningen og skabe mere robuste enheder.
De seks borgmestre udtaler i fællesskab:
- Det er meget tilfredsstillende at vi borgmestre meget hurtigt kunne blive enige om at søge fælles fodslag i denne vigtige
sag. Et velfungerende og effektivt beredskab er væsentligt, og vi er overbeviste om at vi med samarbejdet mellem vores
kommuner får opbygget en stærk faglig og økonomisk bæredygtig enhed.
Visionen for et fælles beredskab er

at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne

at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet

at opnå stordriftsfordele.
Et kommende fælles redningsberedskab skal samordnes i et fælles kommunalt § 60-selskab med en fælles
beredskabskommission.
2014 11 13 Fyr med omtanke
Frederikssund Kommune modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der føler sig generet af røg fra brændeovne og
andre ovne, hvor der fyres med fast brændsel. Derfor har kommunen udarbejdet en forskrift, som fastlægger reglerne for
anvendelse af fastbrændselsovne.
Færre røggener og mindre forurening
Brændeovne er ikke i sig selv et problem, men korrekt anvendelse medfører færre røggener for de omkringboende og
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mindsker udledningen af sundhedsskadelige stoffer til omgivelserne.
- Det er vigtigt at understrege at vi ikke er imod brændeovne her i Frederikssund Kommune. Forskriften skal ses som en
række fornuftige spilleregler, der mindsker eventuelle gener betydeligt, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk
Udvalg.
Landsdækkende opmærksomhed
Miljøstyrelsen har gennemført en række nationale kampagner vedrørende brugen af ovne til fastbrændsel. Men
Frederikssund Kommune oplever at der stadig er tvivl om hvordan brændeovnene anvendes bedst muligt.
- Med vores nye forskrift bliver det tydeligere for borgerne og forvaltningen hvordan sager omkring brændeovne skal
behandles. Det sikrer en ensartethed i sagsbehandlingen, og giver borgerne nogle klare ramme for hvordan de skal bruge
deres brændeovne, siger Tina Tving Stauning.
Læs mere om retningslinjerne
Forskriften for brug af fastbrændelsovne i Frederikssund Kommune kan du se her på hjemmesiden. Eventuelle spørgsmål
rettes til Miljøteamet på telefon 47 35 10 00.
2014 11 14 Ny parkeringsnorm sikrer byudvikling i Frederikssund
Frederikssund Kommune har udarbejdet en ny tema-lokalplan for parkeringsforholdende i Frederikssund. De nye
regler giver mulighed for
flere boliger og mere erhverv i midtbyen
Behov for byudvikling
Ifølge den nuværende parkeringsnorm skal der i forbindelse med nybyggeri eller ændret anvendelse være et
parkeringsareal svarende 4 parkeringspladser per 100 m2 butiksareal, 2 pladser per 100 m2 erhvervsareal og 1 plads per
100 m2 bolig.
Ofte er det ikke fysisk muligt at lave flere parkeringspladser, og det gør det svært at bygge.
- Frederikssund er en attraktiv by, og vi oplever mange der ønsker at bygge i vores midtby. Vores nuværende
parkeringsnorm bliver nu forbedret så erhvervsliv og beboere får flere muligheder for at bygge og renovere. Med den nye
parkeringsnorm sikrer vi en fortsat byudvikling i Frederikssund, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Ikke mangel på parkeringspladser
Frederikssund Kommune har gennemført en grundig analyse af parkeringsforholdene. Konklusionen er at der trods en
øgning i privatbilismen er en samlet fri parkeringsressource på 30% i bymidten.
- Det er vigtigt ikke at forringe parkeringsmulighederne i Frederikssund. Kommunens analyse viser at midtbyen har nok
parkeringspladser til bilisterne. Derfor er vi helt trygge ved at indføre de nye parkeringsnormer, siger Tina Tving Stauning.
Den nye parkeringsnorm
De nye krav til parkeringsarealer vil være følgende: 0,6 bilpladser per etagebolig og 1 bilplads per øvrig bolig, 2 bilpladser
per 100 m2 butik og 1,5 bilpladser per 100 m2 erhverv.
2014 11 14 Halåbning tager tid
Søndag den 9. november udbrød der brand i Kignæshallen i Jægerspris. Hallen var ellers netop genåbnet efter næsten et
års lukning.
Ved branden blev hele caféen, billardklubbens lokale og dele af omklædnings- og badefaciliteterne ødelagt, men selve
idrætshallen gik fri af flammerne, og i første omgang var der derfor håb en hurtig ibrugtagning af selve hallen.

Caféen i Kignæshallen blev hårdest ramt ved branden i søndags.
Helt så let kommer det desværre ikke til at gå, fortæller kultur-, fritids- og dagtilbudschef ved Frederikssund Kommune,
Paw Holze Nielsen:
- Kommunen har nu afsluttet bygningsgennemgangen efter branden i søndags, og status er desværre at hallen først vil
kunne tages i brug om tre til fire uge. Mere præcist svar kan vi ikke få af fagkundskaben.
- Situationen er den, at der alligevel har vist sig at være vandskade i selve væggene efter brandslukningen, med fare for
svamp- og fugtskader til følge hvis ikke vi tager det alvorligt, og tager hånd om det med det samme. Derfor
er håndværkerne allerede i gang med at udbedre skaderne. Gibspladerne på indervæggene er pillet ned, og vil blive tørret
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og genopsat efter isoleringen er udskiftet.
Informationsmøde
Kultur-, fritids- og dagtilbudschefen ved godt at det er brandærgerligt – bogstavelig talt – for foreningerne, der står og
tripper for at komme ind i hallen, og få gang i deres aktiviteter igen. Der er tale om foreninger som i forvejen har været
hårdt ramt efter stormfloden sidste år, hvor hallen måtte lukkes i 11 måneder.
- Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe dem. Alle brugere indkaldes derfor til møde primært for afklaring af behov og
muligheder for genplacering af aktiviteter, indtil hallen kan anvendes igen.
Mødet afholdes i Kignæshallen, tirsdag den 18. november kl. 15.30.
- Her vil det også være muligt for foreningernes folk ved selvsyn at se status, og danne sig et billede af skadernes omfang
- og så vil vores fagfolk også kunne give en uddybning, siger Paw Holze Nielsen.
Ikke i fuld funktion om en måned
Brandens omfang taget i betragtning bliver der ikke tale om en fuld genåbning af hallen med alle dens funktioner hvis den
er klar til ibrugtagning om en måned. Det vil i sagens natur tage noget længere tid før caféen er klar igen, og det samme
gælder for nogle af bade- og omklædningsfaciliteterne og billardklubbens lokaler.
- Her kender vi ikke tidshorisonten endnu, fortæller Paw Holze Nielsen. Men lige nu er topprioriteten også at foreningerne
kan komme ind og tage selve hallen i brug, og det gør vi alt for bliver muligt i en fart.
Foto: KEJE.
2014 11 17 Musikskolen giver koncerter
Frederikssund Musikskole holder café i Skibby Kino den 18. november kl. 19.00, og bandnight i Kulturhuset Elværket den
19. november kl. 19.00.
Tirsdag den 18. november i Skibby Kino spiller nogle af Musikskolens guitar-, violin- og klaverelever og det lille
strygerorkester ”4-strings”.
Det bliver en alsidig aften med musik af bl.a. Bach, Bartok, John Lennon og Kim Larsen.
Onsdag den 19. november er der bandnight i Kulturhuset Elværket. Her kan man høre rock, jazz og funky rytmer med
flere af Musikskolens bands, bl.a. Slangerup bandet ”Snake Charms” og Musikskolens Jazzband.
Støtteforeningen sælger kaffe, te og kage, og der er gratis entre til begge koncerter.
2014 11 17 Julemarked på AKUcenter Højagergaard
Lørdag den 22. og søndag den 23. november 2014 - begge dage fra klokken 10.00 til 15.00.
Vi sælger juleblomster, dekorationer, gran og trævarer i god kvalitet fra egne værksteder.
I spisehuset kan du varme dig med et glas gløgg og æbleskiver.
Og som noget nyt sælger Slangerup Bryghus julebryg.
AKUcenter Højagergaard
Højager 20
3550 Slangerup
Se indbydelse til julemarked 2014 på Højagergaard
2014 11 18 Borgermøder om ny struktur på skoleområdet
Den 28. november 2014 sendes forslag om ny struktur på skoleområdet i Frederikssund Kommune fra skoleåret
2015/2016 i offentlig høring.
Frederikssund Kommune inviterer derfor alle interesserede til borgermøde om den nye struktur.
Der afholdes to møder i 2014:

Mandag den 1. december kl. 19.00 til 21.00 i Marbækhallen i Skibby.

Torsdag den 11. december kl. 19.00 til 21.00 i Frederikssund Hallen.
Alle er velkomne til at deltage i begge møder.
Mødet den 1. december vil primært fokusere på ændringerne i Hornsherred, og dermed fortrinsvis være for Skuldelev
Skole, Ferslev Skole, Marbækskolen, Solbakkeskolen og Jægerspris Skole.
Formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur Jan
Milandt og skolechef Ulla Olin vil deltage på begge møder.
2014 11 19 Mediefestival for børn og forældre
Den 25. februar 2015 afholdes Mediefestival for børn og forældre i Ådalens Skoles SFO.
Onsdag den 25. februar 2015 løber det tredje og sidste IT eksperimentarium i rækken af stablen. Denne gang som en
Mediefestival der henvender sig til børn, forældre og ansatte på Ådalens Skole. Mediefestivalen bliver et punktum for
det toårige IT projekt.
Projektet har haft til formål at bygge bro mellem den formelle og den uformelle læring, og derved sætte fokus på den
understøttende undervisning i skole og SFO. Projektet har bevæget sig på to ben, hvor der har været fokus på bevægelse
og inklusion.
- Mediefestivalen skal give børn, forældre og ansatte mulighed for at eksperimenterer, være nysgerrige og sammen
fordybe sig i mange af de IT værktøjer som vi har erhvervet os her på skolen, siger SFO-leder Anne Elisabeth Johansen.
Lotte Nyboe fra Syddansk universitet vil blandt andet komme og holde flere oplæg for forældrene om temaet Børn, IT og
Dannelse. Der arbejdes også på at få Carsten Jessen fra Århus universitet til at komme og tale om digitalisering af børns
leg.
Derudover håber SFO'en at Anders Schunk, som har været et must på de to andre IT eksperimentarier, også kan komme
og give nye vinkler og værktøjer igen.
Endelig bliver det en dag hvor pædagogerne folder deres værktøjer, viden og erfaring ud til forældre og børn i forskellige
workshops.
Se mere om projektet på www.sfoaadalensskole.skoleblogs.dk
Efter denne mediefestival skal projektet evalueres af børn, forældre og ansatte.
2014 11 20 Danmarks bedste klubrally kører skal kåres
Lørdag den 22. november 2014 vil Frederikssund være prydet af biler i alle afskygninger. Det sker når førere og co-drivere
af de ca. 40 biler kæmper om at blive Danmarks bedste klubrally kører i DASU-finalen.
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Der er måske mange der har undret sig over at gågaden i Frederikssund har været fyldt med dæk med flag i. Det er fordi
Handelsstandsforeningen gennem den sidste uge har varmet op til DASU-finalen, som er arrangeret af Viking Auto Sport.
Frederikssund by danner rammerne for en dagsrejse gennem klubrallyens verden. Der vil være mulighed for at se bilerne
helt tæt på, eller opleve en eller flere af prøverne blive kørt.
Borgmester John Schmidt Andersen vil, på bedste rallymaner, sende den første bil af sted fra Torvet kl. 10.30, og derefter
vil løbet for alvor være åbnet.
Da kørerne ikke må øve sig på forhånd, er ruten hemmelig indtil på lørdag, hvor den vil først blive offentliggjort i Rally
Centrum kl. 9.00.
Rally Centrum er beliggende ved Frederikssund Hallerne, Kalvøvej 13, 3600 Frederikssund. Her kan fra kl. 9.00 hentes
yderligere informationsmateriale, herunder oversigtskort, hvoraf det fremgår hvor rallyprøverne køres.
Program:
Kl. 9.00 Åbning af RallyCcentrum ved Frederikssund Hallerne
Kl. 9.30 Teknisk kontrol fra torvet foran Sillebroen. 39 biler ankommer med fire minutters mellemrum.
Kl. 9.30 Licenskontrollen ved Frederikssund Hallerne åbner. Bilerne kommer til at holde i Parc Fermé på pladsen ved
hallerne, og her kan bilerne tages nærmere i øjesyn.
Kl. 10.30 Officiel åbning af løbet ved Borgmester John Schmidt Andersen på torvet ved Rådhuset i Frederikssund.
Herefter kører første bil kører over rampen til ceremoniel start, og dernæst kører bilerne gennem gågaden.
Kl. 10.40 Start på første rallyprøve i byen. (køres hele dagen)
Kl. 11.38 Start på anden rallyprøve i midten af byen (køres til kl. 17.00)
Kl. 13.00 Start på MetalRally i byen
Kl. 17.51 Sidste bil i mål i Frederikssund Hallerne.
2014 11 20 Babycafeer på bibliotekerne i december
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer, så er du velkommen ved bibliotekernes babycafeer
sammen med din baby.
I december er der følgende program:
Tirsdag den 2. december kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn
lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 2. december kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der tumlingeleg med Johanna Gadgaard. Tumlingeleg er beregnet for tre til ni måneder gamle babyer
og deres mor/far.
Alle billetter til denne babycafé er udleveret.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der begge steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse
på det lokale bibliotek.
2014 11 20 Jul jul jul...
Uanset om det er mildt udenfor eller om man synes, at der er lang tid til juleaften, så er alle juleaktiviteterne så småt ved at
komme godt i gang.
Julerier og juletræssalg på Færgegården
Kom i julestemning og køb årets smukkeste juletræ på Frederikssund Museum, Færgegården, når dørene åbnes for
juleweekender med hyggelige julerier. Besøg vores juleværksted og lav din egen julepynt som i gamle dage. Du kan også
gå på juleskattejagt, og løse mysteriet om den stjålne julepynt. Er det mon Færgegårdens drillenisse, der har været på
spil?
På de toppede brosten i museets gård sælger spejderne fra Grevinde Danner Gruppen juletræer, glög og æbleskiver.
Juleweekenderne er åbne fra den 29. og 30. november og alle weekender i december frem til jul kl. 10.00 til 16.00 på
Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1 i Jægerspris. Der er gratis entré.
Juleværksted med genbrug på biblioteket
Lørdag den 29. november kl. 10.00 til 14.00 kommer Helene Kaspersen forbi børneudlånet på anden sal på Frederikssund
Bibliotek i Jernbanegade, Frederikssund. Helene viser hvordan man kan lave flot julepynt af kasserede julebilledbøger og
andet genbrug. Det kommer der de fineste ting ud af – måske lige til at forære væk til familie og venner?!
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig for at deltage, enten på dit lokale bibliotek eller via bibliotekets
hjemmeside.
Juleklip for store og små
I hele december kan man på alle fire børnebiblioteker i Skibby, Frederikssund, Slangerup og Jægerspris flette julehjerter,
lave julestjerner og lave andet julepynt ved julebordene. Julepynten kan selvfølgelig tages med hjem og hænges på
juletræet. julestjerner mm.
Kreativ julehygge ved Langbordet
Omkring langbordet på Frederikssund Børnebibliotek på Jernbanegade er der ekstra mange juletilbud hvor man frit kan
komme forbi og deltage.
Fredag og lørdag den 5. og 6. december laves der superflotte julekugler og fine til-/fra-kort til alle dine julegaver. På
langbordet vil der være alle de materialer som du skal bruge, og også et par kyndige voksne til at hjælpe.
Fredag og lørdag den 12. og 13. december gælder det flotte lanterner. Vi bruger gamle syltetøjsglas som med andre
materialer bliver til de fineste små lanterner til at stille både indenfor eller udendørs her i den mørke tid.
Fredag og lørdag den 19. og 20. december laver vi juleperleplader. Måske kan du da lige nå at lave en ekstra gave til
mormor eller farfar?!
Ved alle juleaktivitetsdagene ved langbordet sørger biblioteket for materialer og lidt julegodter til ganen. Kom og vær med
ved langbordet. Det skal nok blive hyggeligt.
Juletræstændinger
Weekenden den 29. og 30. november er også dagene hvor byernes juletræer får sat lys på.
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Juletræet i Jægerspris i december 2012.
Frederikssund
I følge Frederikssund Handel er det traditionen tro borgmesteren der tænder Frederikssunds store flotte juletræ. I år finder
begivenheden sted v/Vandkunsten på Gågaden lørdag den 29. november kl. 12.00. Til børnene vil der blive uddelt lidt
godter, og til de voksne vil der være en julebolle.
Jægerspris
I Jægerspris tændes træet ved Kulturhuset Rejsestalden første søndag i advent, den 30. november kl. 16.00.
Før da er der masser af liv og julerier omkring Rejsestalden. Programmet for dagen ser nogenlunde således ud:
Kl. 13.00 til 17.00
Julecafé på Rejsestaldens gårdsplads: Æbleskiver, gløgg og andre lækkerier - Ved Jægerspris
netværk.
Kl. 13.00 til 17.00
Julecafé i Kulturhuset Rejsestalden - Staldfolket - Rejsestaldens frivillige team står bag.
Julebazar. Fra teatersalen på Slotsparkens Friskole stråler lyset ud gennem vinduerne. Der er lys i
juletræet og duften af gran og julebag har bredt sig. Vi ønsker med vores Julebazar at skabe en
tradition og inviterer alle indenfor på vores hyggelige skole. Teatersalen vil danne rammen om en
Kl. 13.00 til 17.00
stemningsfuld julebazar, hvor små boder bl.a. sælger hjemmebag, hjemmelavede bolsjer, gran,
dekorationer m.v. og hvor der vil være arbejdende børneværksteder. Tag familien med og kom i
julestemning. Ønsker du en bod - kontakt skolen på 30 23 20 58.
Besøg Jægerspris Turistinformation og kulturhuset Rejsestalden samt se Uldnymfernes
Kl. 11.00 til 17.00
juleudstilling i Staldbåsene.
Kl. 15.00
Jægerspris og Skibby Linedancers - optræder ved Bentes Blomsterhjørne.
Kl. 15.30
Eleverne fra Slotsparkens Friskole synger på Rejsestaldens scene.
JAS optræder på scenen på Rejsestaldens gårdsplads med smagsprøver fra årets juleforestilling
Kl. 15.45
"Folk og røvere i kardemommeby".
Slangerup
I Slangerup tændes juletræet også første søndag i advent, den 30. november. Det sker på Rådhuspladsen foran
Slangerup Administrationscenter kl. 17.00.
Traditionen tro tændes træet med bistand fra de lokale brandmænd, og forinden er der kl. 16.00 en kort julegudstjeneste i
Slangerup Kirke, hvorefter årets konfirmander går i fakkeltog fra kirken over til juletræstændingen.
Lions Club Slangerup er med ved juletræstændingen med juletombola og salg af gløgg og æbleskiver fra teltet ved
springvandet.
Skibby
I Skibby tændes juletræet i Bymidten allerede fredag den 28. november. Det sker kl. 16.00 når julemanden med heste og
nisser kommer og tænder træet.
Foto: KEJE.
2014 11 21 Domsmænd og nævninge
Frederikssund Kommune opfordrer interesserede borgere i kommunen – også borgere med anden etnisk baggrund end
dansk – til at søge optagelse på kommunens grundliste, hvorfra domstolene udtager nævninge og domsmænd.
Alle interesserede opfordres til at søge optagelse på kommunens grundliste, men alle interesserede kan ikke være sikre
på at komme på grundlisten.
Læs mere om at blive domsmand eller nævning
2014 11 21 Lidt forurener meget
I løbet af de første ni måneder af 2014 afleverede borgerne i Vestforbrændings opland 2.300 tons glas på
genbrugsstationerne og 5.800 tons glas til glas-containerne på gader og pladser. Dertil kommer det glas der bliver samlet
ind i andre kommunale ordninger.
Når det indsamlede glas skal omsmeltes til nyt glas, er det vigtigt at containeren er fri for andre ting.
- Der skal kun meget lidt keramik, stentøj eller porcelæn til at forurene et helt tons glas, så det er meget vigtigt at der kun
kommer glas i containerne til glas, siger driftschef Marcus Müller.
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Nej tak til keramik, stentøj, porcelæn og pyrex
Omkostningerne til genbrug af glas øges nemlig væsentligt, når containerne indeholder keramik, stentøj og ildfaste glas
(bl.a. kaldet pyrex-glas).
- Stentøj, keramik og ildfast glas afleverer man på genbrugsstationen. For selvom noget af det ligner glas, så er det som
gift for genanvendelsen af glas hvis det kommer i glas-containeren, siger Marcus Müller.
På genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland har containeren til keramik, stentøj og porcelæn nummer 60.
Fakta
Keramik, stentøj, porcelæn og ildfast glas smelter ikke ved samme temperatur som glas fra vinflasker og syltetøjsglas. Så
det danner klumper i den flydende glasmasse, som skader og stopper de maskiner der støber nye flasker og glas.
Størstedelen af de hele flasker fra glascontainerne bliver vasket, solgt og brugt igen som vin- eller spiritusflasker. I alt
genbruges cirka 100 flasketyper.
2014 11 25 "Byvandring” i Vinge
Lørdag den 29. november kl. 10 - 12
Vi mødes ved Damgården, Dalvejen 8.
Kom og oplev hvor, hvordan og hvornår planerne for især Vinge centrum, Det Grønne Hjerte og Deltakvarteret skal føres
ud i livet.
Rikke Grendal og Anne Møller, som til dagligt arbejder med byudviklingen i Vinge, viser rundt, fortæller og svarer på
spørgsmål.
Overvejer du at flytte til Vinge, bor du der allerede eller er du bare nysgerrig, så tag praktisk tøj og gummistøvler på, og
kom med på en guidet tur i Vinge.
Frederikssund Kommune giver en kop kaffe til at varme sig på.
Læs mere om Vinge på www.byenvinge.dk eller find os på Facebook via Byen Vinge

2014 11 26 Arkæologi i Vinge
Der har været mennesker i Vinge siden stenalderen.
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Denne smukke flintedolk er bare et af de spændende fund, som arkæologerne fra Roskilde Museum har gjort i Vinge.
Arkæologerne har udgravet både i Vinge nord, omkring Deltakvarteret og nu ved stationen. De har gjort mange
spændende opdagelser.
Kom og hør Palle Østergaard Sørensen, arkæolog og museumsinspektør fra Roskilde Museum, fortælle om alle de
spændende fund der er gjort ved de arkæologiske udgravninger i Vinge.
Det sker i Store Rørbæk forsamlingshus den 11. december 2014 kl. 18-20.00. Vi byder på kaffe og kage til fortællingerne.
Tilmelding nødvendig på vinge@frederikssund.dk. Der er pladser til 110 deltagere. Når der er 110 tilmeldte opretter vi en
venteliste.
2014 11 26 Valg til Kulturhuset Rejsestaldens bestyrelse
Ifølge vedtægterne skal der vælges en repræsentant og en personlig suppleant for kulturområdet, dvs. de folkelige,
kulturelle foreninger og grupper samt enkeltpersoner i Frederikssund Kommune. På valg i år er Mogens Buhl som
repræsenterer kulturgrupperne.
Alle interesserede i valg til bestyrelsen skal henvende sig til Kulturhuset Rejsestalden før valgdatoen. Valget foregår
onsdag den 17. december 2014 kl. 17.00 i Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris.
Mød op og deltag i valget.
2014 11 27 Den 6. december 2013 blev hallen ramt af stormfloden Bodil, og først den 1. november 2014 kunne hallen genåbnes.
Kignæshallen genåbnes
Kun godt en uge efter, den 9. november 2014 blev hallen ramt af næste uheld: den brændte. Men nu genåbner den så
igen mindre end fire uger efter branden. Det sker tirsdag den 2. december 2014.
Siden branden har håndværkerne arbejdet på højttryk med at bekæmpe fugt i væggene, og gøre selve hallen brugbar
igen.
Kun salene åbner
Det er dog ikke hele hallen med alle dens faciliteter der er klar til genåbning. Det er alene salene, hvor det nye blågrå
halgulv er etableret (hovedsalene) der igen er anvendelig. Borde og stole m.v. vil også være til rådighed.
Omklædning og bad må foregå hjemmefra, indtil mobile omklædnings- og badekabiner samt toiletter snarest muligt
opstilles.
Stadig håndværkere
Tidshorisonten for genåbningen af hallens Café og de permanente omklædnings- og badefaciliteter er endnu ukendt, da
caféen som bekendt udbrændte totalt.
Da der således stadigvæk pågår betydelige renoveringsarbejder efter branden anmodes brugerne om at have forståelse
for at der stadigvæk vil kunne forekomme gener som følge af branden.
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Caféen og dens spiseafdeling er helt udbrændt.
Foto: KEJE.
2014 11 27 Stor deltagelse ved fundraisingaften for foreninger
Torsdag den 20. november havde Frederikssund Kommune inviteret alle foreninger til introduktionsaften om
fundraising. Byrådssalen var fyldt godt op, da ca. 60 foreningsaktive var mødt op.
På mødet gav konsulenter fra Udviklingsafdelingen og Kultur- og Fritidsekretariatet gode råd til fundraising. Blandt andet
hvad der er vigtigt i de forskellige faser, fra idéudvikling til den færdige ansøgning, og hvilke typer projekter puljer og fonde
ofte giver støtte til.
Der blev også introduceret til PuljeGuiden, som alle foreninger i kommunen har mulighed for at benytte sig af. PuljeGuiden
indeholder en række støtteværktøjer samt en database med 886 fonde og puljer.

Senere på aftenen blev der i Rådhusets kantine budt på sandwich, netværk og projektsparring til de foreninger der havde
konkrete projekter, de ønskede at søge støtte til. Omkring 30 foreningsaktive benyttede sig af denne mulighed.
Der var stort engagement rundt omkring ved bordene, og udover sparring fra kommunens konsulenter fik foreningerne
også rig lejlighed til at lære hinanden at kende. Der blev blandt andet snakket om mulighederne for at samarbejde på
tværs af foreninger og etablere fælles projekter. Alle var enige om, at det er vigtigt at møde andre foreninger og høre om
deres udfordringer.
Projekterne spændte bredt lige fra Whiskymesse 2015 og SnakeCity Jazz festival til renovering af klubhuset/spejderhytten
eller støtte til træningsudstyr, konkurrencer eller rejser. Der var mange ønsker, og mange interessante diskussioner ved
bordene.
Som forening i Frederikssund kommune kan man helt gratis få adgang til Puljeguiden. Læs mere om Puljeguiden ved at
følge dette link: Puljeguiden
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2014 11 28 Indledende dialogproces om 1. etape af Vinge Centrum
Frederikssund Kommune har taget initiativ til igangsætning af et nyt byudviklingsområde Vinge, med et samlet grundareal
på 370 ha.
Når området er fuldt udbygget vil det rumme ca. 20.000 indbyggere og ca. 4.000 nye arbejdspladser, en ny S-togsstation,
skole, daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter. Hertil kommer en omfattende infrastrukturudbygning af
området, herunder vejnet, energiforsyning, grønne områder m.m.
I første omgang vil Frederikssund Kommune udbyde et areal til salg benævnt "Vinge Centrum" med pligt til at realisere et
beskrevet projekt.
I Vinge Centrum er det tanken at der skal opføres boliger samt erhvervsejendomme med lejemål til kommunale og
erhvervsmæssige formål. Endvidere skal den private part opføre den nye S-togsstation i dette område samt en
landskabsbro, der forbinder områderne henholdsvis nord og syd for jernbanen.
Vinge Centrum omfatter samlet set ca. 150.000 m2 byggeretter, herunder 30.000 m2 byggeretter, der er omfattet 1. etape,
- se nedenfor.
I forbindelse med udviklingen af Vinge Centrum, er det konkret planen, at 1. etape af projektet skal omfatte udnyttelsen af
ca. 30.000 m2 byggeretter til private og almennyttige boliger samt erhvervsejendomme med lejemål til kommunale og
erhvervsmæssige formål, som alle skal udvikles i perioden 2015 -2017, samt etablering af den nye S-togsstation,
landskabsbro og infrastruktur, herunder bl.a. veje, stier, pladser m.m. (samlet benævnt "1. etape").
Det er endvidere muligt at der sammen med 1. etape eller sideløbende med 1. etape skal etableres private
energiløsninger eller andre private infrastrukturprojekter.
Salget af grunden der udgør Vinge Centrum, med pligt til at opføre 1.etape og senere etaper i Vinge Centrum (og
eventuelt tillige at gennemføre energiprojekter og infrastruktur), vil senere blive gennemført ved et offentligt udbud. Anslået
udbudstidspunkt er marts / april 2015.
Før salget gennemføres ønsker Frederikssund Kommune en dialogproces med de aktører, der har interesse i projektet og
samtidig har finansiel styrke til at løfte et sådant projekt.
Interessetilkendegivelse bedes skriftligt rettet til nedenstående senest fredag den 12. december 2014 kl. 12.00
Jacqueline Briand de Crèvecoeur, jbcre@frederikssund.dk, tlf. 30 52 36 21
Per Bendix, post@perbendix.dk , tlf. 40 20 66 90
Se også nærmere om Vinge på www.frederikssund.dk/vinge og www.byenvinge.dk
På baggrund af henvendelserne struktureres den indledende dialog-proces, formentlig med et fælles dialog-møde, og
herefter relevante møder med de interesserede der forventes finansielt at kunne løfte projektet.
2014 11 28 Ansøg digitalt om tilladelse til byggeprojekter
Sammen med en lang række kommuner indfører Frederikssund Kommune nu en digital løsning for ansøgninger om
byggeprojekter. Nu kan man hurtigt, enkelt og effektivt søge om tilladelse til byggeprojekter direkte på nettet.
Frederikssund Kommune lancerer den digitale løsning Byg og Miljø, der blandt andet giver borgere og virksomheder et
bedre overblik over den dokumentation de skal udfylde.
Fokus på brugervenlighed
Byg og Miljø er designet med fokus på brugervenlighed.
Løsningen guider brugeren sikkert gennem hele ansøgningsprocessen, og giver løbende information om hvor langt man er
i forløbet, og hvilke oplysninger man skal udfylde.
Ansøgere undgår derfor tidskrævende indhentning af ekstra dokumentation som man måske ikke var opmærksom på fra
start.
Det er også muligt løbende at følge med i hvor langt kommunen er i behandlingen af ens sag. Når der er nyt i sagen kan
man kan få tilsendt en sms eller mail.
Hurtigt overblik over mulighederne
Byg og Miljø indeholder et avanceret kort som trækker på fællesoffentlige data, der ofte er meget nyttige at kende før man
beslutter sig for at ansøge om tilladelse til et byggeprojekt.
Hvis man fx står og kigger på drømmehuset, kan man nu nemt og hurtigt få overblik over mulighederne på grunden.
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Mere information på kommunens hjemmeside
På www.frederikssund.dk/byggeri findes mere information om den nye webbaserede selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø.

2014 12 1

Lys i byernes juletræer
Den forgangne weekend tog byer og handelsliv i kommunen for alvor hul på julen med masser af hygge, fællessang, liv i
gader og stræder, og nok så væsentligt: tænding af juletræer.
I Frederikssund blev træet traditionen tro tændt af borgmesteren, og i år skete det ved Vandkunsten på Gågaden efter
ønske fra byens forretningsdrivende. Af samme grund blev træet også tændt allerede kl. 12.00 i år.

Musikskolen og FOF underholdt.
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Børnene i Frederikssund fik kager og godter.
Fremmødet var som ønsket stort i Frederikssund - ja, Gågaden var faktisk tæt pakket af børn og voksne der
forventningsfuldt ventede på at se træet funkle.
I sin tale takkede borgmester John Schmidt Andersen Musikskolen og FOF's Harmoniorkester som sørgede for en flot,
musikalsk optakt til årets juletræstænding.
- Jeg er glad for, at vi har så dygtige musikere i kommunen, og glad for at I altid møder op når I bliver spurgt. Tak for det,
sagde borgmesteren blandt andet, og fortsatte:
- Musikken var blandt andet fra Disneyfilmen ”Frozen”, som er inspireret af H. C. Andersens ”Snedronningen”. Et eventyr
om trolde, der får folk til kun at se det dårlige i livet, og om snedronningen, som indhyller verden i sne og frost, og fratager
børn deres glæde og varme. Men som alle andre H. C. Andersen-eventyr ender det godt, da den lille pige, Gerda, kun
bevæbnet med barnetro, kærlighed og hjertevarme, og tilmed på bare tæer, trænger ind i snedronningens slot og bryder
forbandelsen.
- Og det er jo netop hvad julen handler om: At vi, her på den allerkoldeste og mørkeste tid af året, finder barnetroen,
kærligheden og hjertevarmen frem. At vi er mere sammen med hinanden end vi plejer at være. At vi er sammen på en
anden, og mere nærværende, måde end vi plejer at være. Og at vi nyder hinandens selskab endnu mere end vi plejer at
gøre. Derfor er julen fællesskabets, familiernes og børnenes fest.
- I går var det ”Black Friday”, og forhåbentlig var der god gang i julehandlen i Frederikssund. For Frederikssunds
handelsliv er ikke kun et spørgsmål om omsætning og arbejdspladser, men også afgørende for hvad det er for en by vi er
fælles om. Et godt og blomstrende forretningsliv er med til at definere Frederikssund som en levende købstad. Og dermed
som et sted, hvor man kan opleve og indånde den gode julestemning.
- Og her til sidst til dem det drejer sig allermest om til jul, nemlig børnene: I har sikkert hørt at politikere og borgmestre tit
lover noget. Måske har I endda hørt jeres forældre sige at de ikke altid holder hvad de lover. Men jeg lover jer at jeg holder
op med at tale nu, og at juletræet bliver tændt hvis I hjælper mig med at tælle ned.
Og det gjorde han: Talte ned sammen med børnene og tændte juletræet.
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Borgmester John Schmidt Andersen tæller ned.
Herefter underholdt den lokale danseskole, Dance Studio M's nissepiger med dans til nogen af julens sange.

Dance Studio M's nisser dansede til julens sange.
Teater og juletræ - trods hærværk
I Jægerspris blev træet tændt søndag eftermiddag kl. 16. Her var der forinden optræden både ved Friskolens kor og
Jægerspris Amatør Scene (JAS), der gav smagsprøver fra deres juleforestilling "Folk og røvere i Kardemommeby".
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JAS optrådte på scenen i Jægerspris.
Det var traditionen tro Valter Simonsen fra JAS der styrede løjerne på scenen foran Kulturhuset Rejsestalden.
Og det var med en vis spænding at han sammen med de mange børn og voksne talte ned til at tænde juletræet. Det
havde nemlig aftenen forinden været udsat for hærværk af nogle børn som bl.a. syntes det var sjovt at skrue pærerne af,
og knuse dem ud over gårdspladsen. Så elektrikerne havde arbejdet hele dage på at få lysene til at virke igen.
Heldigvis var indsatsen ikke forgæves, så efter tre forsøg lykkedes det at få børnene til at råbe så højt at trædet tændte.
Herefter delte julemanden godteposer ud til alle de artige børn.

Valter Simonsen fra JAS talte ned og tændte træet.
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Julemanden delte slikposer ud i Jægerspris.
Brandmænd og fyrværkeri

I Slangerup var det - også traditionen tro - den lokale afdeling af FrederikssundHalsnæs Brand- og Redningsberedskab der stod for at tænde træet. Og det var lagt i trygge hænder hos dem, da man har
tænder træet med fyrværkeri i toppen af træet.
Før træet blev tændt var der fællessang ved Slangerup Kirkes kor, og taler ved brugsuddeler Peter Nielsen og sognepræst
Caja Winterø fra trappen til Administrationscenteret. Og der var godt pakket på parkeringspladsen foran, og i hele
Kongensgade som i dagens anledning var spærret for bilkørsel.
Også byens vægtere var tilstede, og sørgede for at alt gik ordentligt for sig.
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Torvet i Slangerup var tæt pakket.

Træet i Slangerup blev tændt med fyrværkeri.
Ud over juletræet, der naturligt nok også i Slangerup tiltrak sig børnenes opmærksomhed, så var der også kø for at få lov
at se brandbilen, komme ind i den, og prøve noget af brandmændenes grej.
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Børn beundrede brandbilen.
Juletræstænding i Skibby
Allerede dagen før de tre andre byer tog hul på juleløjerne tændte man træet i Bymidten i Skibby. Det skete fredag kl.
16.00.

Julemanden hilser på de mange børn. Foto: Jørgen Bech.
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Julemanden tænder juletræet i Skibby. Foto: Jørgen Bech.
Foto: KEJE.
2014 12 2

Social- og borgerservicechef Peer Huniche skifter job
Social- og borgerservicechef Peer Huniche har, efter en mangeårig kommunal karriere som leder på socialområdet, nu
ønsket at ændre sit fokus i arbejdslivet og overgår til et nyt job som chefkonsulent i en nyetableret stabsfunktion i socialog borgerserviceområdet i Frederikssund Kommune.
I sin nye funktion skal Peer Huniche understøtte den strategiske ledelse i Frederikssund Kommune samt de
forandringsprocesser, der knytter sig til udmøntningen af strategier og udvikling i de kommende år. Det sociale område vil
fortsat være en del af opgaven.
Peer Huniche har sat sit tydelige præg på udviklingen af det sociale område i Frederikssund Kommune og i region
Hovedstaden. Peer har bl.a. været formand for fagudvalget for Handicap- og Psykiatri i Socialchefforeningen gennem en
årrække
Peer Huniche udtaler:
- Det har været en unik situation ved kommunesammenlægningen – tænk at du som leder, får muligheden for en gang i dit
liv at være med til at præge og udvikle et område helt fra begyndelsen. Det er ikke mange ledere forundt. Jeg er derfor
også stolt over mit område og de mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere på socialområdet, der i
hverdagen er med til at gøre en forskel for de mest udsatte borgere i vores samfund – og altid med hjertet på det rette
sted.
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- Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for den politiske støtte og opbakning, jeg altid har mødt. En stor tak til
alle mine mange ledere og medarbejdere, som har været en uvurderlig faktor i den forandringsproces, der har været med
at skabe et fagligt, stærkt socialt område i Frederikssund Kommune.
- Nu vil jeg gerne have en anden balance mellem arbejdsliv og fritidsliv, og er meget glad for, at mit ønske om at overgå til
en anden funktion er blevet imødekommet, slutter Peer Huniche.
Den fremtidige opgave vil Peer Huniche møde med stor energi og virkelyst og ser på den private hjemmebane frem til
mere tid med familien og sine fritidsinteresser.
Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed, Helle Hagemann Olsen, udtaler:
- Jeg glæder mig meget til at fortsætte samarbejdet med Peer Huniche. Den nye funktion skal være med til at understøtte
helhedstænkningen og sammenhængskraften i Frederikssund Kommune. Jeg er sikker på, at Peer med sin mangeårige
erfaring vil bidrage med stor viden og spidskompetencer til at løfte denne store opgave – både inden for det sociale
område og i kommunen generelt.
Der forventes ansat en ny social- og borgerservicechef pr. 1. marts 2015. Frem til tiltrædelsen af den nye social- og
borgerservicechef indgår direktør Helle Hagemann Olsen i områdets ledelse.
2014 12 3

Musikskolens julekoncerter
I næste uge inviterer Frederikssund Musikskole til to julekoncerter.
Tirsdag den 9. december kl. 19.00 er der koncert i Islebjerg kirke med Luciaoptog og levende lys.
Det er Slangerup Spirekor, Pigekoret og T drops, der synger julen ind. Desuden medvirker flere af Musikskolens
strygerelever som solister og i små ensembler, og der vil også være musik med blokfløjter, tværfløjter og klaverelever.
Lørdag den 13. december kl. 15.00 er der koncert på Ådalens Skole, afd. Syd.
Her kan man høre Musikskolens store orkestre: FM Strygerorkester, Blæserorkesteret og FM Big Band. Musikskolens
slagtøjs- og trommeelever præsenterer sig i orkestrene Percussion All Stars og Percussionation.
Støtteforeningen sælger kaffe, julegodter og meget andet lækkert ved denne koncert.
Der er gratis entre til begge koncerter, og alle er velkomne.

2014 12 9

Frederikssund Kommune tilslutter sig Flextur
Fra den 14. december 2014 kan du som borger i Frederikssund Kommune benytte dig af Movias tilbud om Flextur, som er
et supplement til offentlige transportmidler.
Der er ingen begrænsninger på kørsler med Movia Flextur. Flextur er for alle borgere – du behøver derfor ikke være
visiteret til kørsel for at kunne benytte dig af Movia Flextur. Flextur er en let og fleksibel måde at komme rundt.
Hvor kan du blive kørt hen?
Movia Flextur dækker alle typer kørsel. Det betyder, at du blandt andet kan blive kørt til sundhedsmæssige behandlinger
hos fx lægen, tandlægen, behandlinger på hospitaler og genoptræning hos fysioterapeuter samt fritidsaktiviteter og andre
sociale arrangementer.
Hvis du skal køres til en aftale i en anden kommune, er det en forudsætning at den kommune også har tilsluttet sig Movia
Flextur. Du finder oversigten over kommuner, der har tilsluttet sig Flextur på Movias hjemmeside.
Kørslen gælder fra kantsten til kantsten, og du skal selv være i stand til at komme ind i bilen.
Takster og priser
Frederikssund Kommune anvender Movias kommunetakst. Det betyder at du kan køre ti kilometer for startbeløbet på 24
kroner. På den måde kan du komme vidt omkring inden for kommunens grænser for 24 kroner. Hvis du kører til en anden
kommune dækker startbeløbet kun fem kilometer.
Herefter er det 6 kroner pr. kilometer. Børn under 12 år kører til halv takst, når de kører alene eller sammen med andre
børn under 12 år.
Du kan læse mere om Flextur på Movias hjemmeside eller du kan hente en informationsfolder hos Borgerservice, i
Rådhusets foyer samt på biblioteker i kommunen.
Bestilling
Du kan både bestille Flextur telefonisk og online.
Bestilling pr. telefon på telefonnummer: 70 26 27 27 og tast 2. Alle dage mellem kl. 08:00-18:00.
Online-bestilling kræver oprettelse via Internettet – tryk her for oprettelse. Der skal benyttes Nem Id ved oprettelsen. Du får
10% rabat ved at bestille online, og betalingen bliver automatisk trukket fra det tilmeldte Dankort/Visa Dankort.
Du kan tidligst bestille turen 14 dage før du skal ud og køre. Du kan bestille turen op til to timer før du ønsker at blive
afhentet.
Du kan læse mere om ordningen på Movias hjemmeside.

2014 12 9

Bliv røgfri og bevar gløden
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Gratis rygestopkursus udbydes i Frederikssund Kommune med start i uge 4.
Mød op en gang om ugen og bliv klædt på til at kvitte røgen i dit eget tempo.
Kurset bliver afholdt på tirsdage kl. 11 – 13 i Langes Magasin, Østergade 3 B, 3600 Frederikssund.
Inden du starter, skal du til en indledende samtale med rygestopinstruktøren. Samtalen varer cirka en time.
Tilmelding fra uge 2 hos rygestopinstruktør Rikke Juel på 24 44 60 73.
Læs mere om kommunens hjælp til rygestop.
2014 12 15 Julerier på bibliotekerne
Mandag den 22. december, kl. 17.00 og kl. 18.00 læser Klara Witt højt af de gode julehistorier til lidt hygge i
børnebiblioteket på 2. sal af Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24.
Kom og få et hyggeligt pusterum midt i alle de sidste juleforberedelser. Tilmeld dig gerne på dit lokale bibliotek eller via
Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside.
Juleklip for store og små
I hele december kan man på alle fire børnebiblioteker i Skibby, Frederikssund, Slangerup og Jægerspris flette julehjerter,
lave julestjerner og lave andet julepynt ved julebordene. Julepynten kan selvfølgelig tages med hjem og hænges på
juletræet.

Kreativ julehygge ved Langbordet
Omkring langbordet på Frederikssund Børnebibliotek på Jernbanegade, 2. sal er der ekstra mange juletilbud, hvor man frit
kan komme forbi og deltage.
Der er mulighed for at lave superflotte julekugler og fine til- og fra-kort til alle dine julegaver og flotte lanterner af gamle
syltetøjsglas, som sammen med andre materialer bliver til de fineste små lyslygter til at stille både indenfor eller udendørs
her i den mørke tid.
På alle fredage og lørdage op til jul vil der på langbordet være alle de materialer som du skal bruge, og også et par
kyndige voksne til at hjælpe.
Fredag og lørdag den 19. og 20. december laver vi også juleperleplader. Måske kan du lige nå at lave en ekstra gave til
mormor eller farfar?
Ved alle juleaktivitetsdagene ved langbordet sørger biblioteket for materialer og lidt julegodter til ganen. Kom og vær med
ved langbordet. Det skal nok blive hyggeligt.
2014 12 17 Betydelig interesse for at udvikle Vinge
Meget tyder på, at udviklingen af Vinge i Frederikssund Kommune er kommet et godt stykke videre. Frederikssund
Kommune har annonceret efter interesserede investorer, og efter fristens udløb er der syv investorer, der har meldt sig på
banen.
Interessen for at være med i udviklingen af Vinge glæder Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen:
- Vinge er en helt ny måde at tænke byudvikling på, og derfor har vi alle været meget spændte på, hvor stor interessen fra
mulige investorer var. Jeg er rigtig glad for, at interessen er så betydelig, og ser frem til det videre arbejde. Det er et
afgørende skridt i virkeliggørelsen af Vinge, siger John Schmidt Andersen.
De syv investorer, som har tilkendegivet interesse, har alle både størrelse og kompetencer til at løfte opgaven, og
kommunen vil efter nytår indlede dialogen med investorerne.
Dialogen, som forventes gennemført frem til foråret 2015, skal afdække markedet og betingelserne for finansiering af
udviklingen i Vinge centrum, hvorefter et egentligt udbud, hvor det afgøres, hvem der skal erhverve jord og stå for
udviklingen, finder sted.
2014 12 19 Nyt skitseprojekt for regional stormflodssikring understreger behovet for statslig medfinansiering
Roskilde og Frederikssund kommuner har i samarbejde fået udarbejdet et skitseprojekt for en stormflodssikring ved
Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund. Med ved bordet er også Lejre og Egedal kommuner, da de fire kommuner har en
fælles interesse i kystbeskyttelse.
Løsningen vil på én gang kunne beskytte alle udsatte borgere i hele den sydlige del af Roskilde Fjord og sikre mod en
hændelse svarende til stormen Bodil – plus et tillæg for vandstigninger på grund af klimaforandringerne – i alt 2,6 meter
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over dagligt vande.
Den foreslåede løsning i skitseprojektet vil imidlertid koste ca. 130 mio. kr. En så høj pris at de fire kommuners borgmestre
nu igen retter blikket mod Staten. I lyset af at der er tale om at beskytte et meget stort område og mange ejendomme, bør
Staten efter kommunernes mening medfinansiere på samme måde, som man gør med kystbeskyttelsen på den jyske
vestkyst.
Borgmesteren i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen, skal nu stå i spidsen for den videre proces:
- For Frederikssund Kommune vil den foreslåede sluse- og digeløsning ved Kronprins Frederiks Bro nu indgå i det videre
arbejde som en af de løsninger, der kan sikre kommunens borgere mod fremtidige oversvømmelser, siger John Schmidt
Andersen, og tilføjer at han vil arbejde for at der over de næste fem år afsættes 100 mio. kr. i kommunens budget til at
sikre de nødvendige løsninger.
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune, udtaler:
- En regional løsning ser ikke ud til at kunne sikre borgerne i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord 100 % mod
oversvømmelser, der jo både kan komme som stormflod fra fjorden og skybrud fra regn. Men set fra Roskilde Kommunes
perspektiv kunne det være interessant at overveje en kombination af lokal sikring og en regional løsning. Lokal sikring vil
kunne etableres hurtigere til et vist niveau, således at de mange familier igen kan føle sig trygge, og bankerne har
investeringssikkerhed, mens et arbejde hen imod en regional løsning med statslig medfinansiering vil kunne sikre mod
fremtidige vandstigninger.
Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune, udtaler:
- Stormflodsløsningen vil sikre rigtig mange ejendomme mod oversvømmelse fra Roskilde Fjord, og derfor vil vi gerne
arbejde videre med den. Desværre falder den lige nu imellem den statslige finansiering af kystsikringen på den jyske
vestkyst og det individuelle grundejeransvar for kystsikringen, der er udgangspunktet i Danmark. Det er vi nødt til at have
en dialog med Staten om.
Borgmester Willy R. Eliasen, Egedal Kommune, udtaler:
- Vi bakker fuldstændig op om initiativet med at sikre Roskilde Fjord med en sluse mod stormflod og oversvømmelser,
som også kan ramme flere lavtliggende områder i Egedal. Under sidste års december-storm blev fjordvandet presset så
voldsomt tilbage gennem Værebro Å, at åen gik over sine bredder og satte flere huse i Tangbjerg under vand.
Oversvømmelser kender ikke til kommunegrænser. Derfor er stormflodsikring et fælleskommunalt ansvar, men vi kan ikke
løfte opgaven, uden at Staten også bidrager økonomisk.
Fakta om skitseforslaget
Sikringen i skitseprojektet består i en pontonsluse, som etableres i et fundament på bunden af fjorden. Fundamentet er
funderet til fast bund, i ca. 20 meters dybde, og etableres uafhængigt af broen. Ved aktivering pustes luft ind i pontonen.
På diget og langs kysterne nord for slusen etableres en spunset væg, så vandet ikke kan løbe bagom sikringen.
Ved etablering af en sluse vil der fortsat være behov for lokale løsninger, som sikrer op til det niveau hvor slusen aktiveres.
Aktiveringsniveauer skal fastsættes ud fra naturpåvirkningen.
2014 12 22 Når det digitale driller
Frederikssund Bibliotekerne og Borgerservice fortsætter i det nye år med at holde åben IT-café hver tirsdag kl. 10.00 til
12.00 i Bibliotekssalonen, Jernbanegade i Frederikssund. Første gang er tirsdag den 13. januar 2015, og caféerne vil
foreløbig fortsætte til tirsdag den 16. juni.
Der vil ligeledes være åben IT-café én gang om måneden på de tre lokalbiblioteker frem til juni. Tidsrummet vil ligeledes
her være kl. 10.00 til 12.00 - første gang i Jægerspris mandag den 12. januar, i Skibby torsdag den 15. januar og i
Slangerup mandag den 26. januar.
Medarbejderne står klar til at hjælpe med Digital Post, Nem-ID, borger.dk samt helt almindelige IT spørgsmål om
computere, tablets, download og meget mere.
Bare mød op - tilmelding ikke er nødvendig.
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